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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.» 

Meld. St. 1 (2017–2018) 



Demografisk ubalanse

Demokratisk underskudd

Kunnskap skaper forventninger

Miljøutfordringer

Multikulturelt samfunn

Kompleksitet og tempo



Eldrebølge, lavere oljeinntekter og en 
offentlig sektor som eser ut kan kvele 
all vekst i norsk økonomi, mener 
produktivitetskommisjonens leder Jørn 
Rattsø. Han vil ha mer "nyskapende 
ødeleggelse" i offentlig sektor.

Aftenposten, 10. feb. 2016

En velferdsstat uten grenser?



Den norske velferdsstaten 
er ikke helt i vater, men 

festen fortsetter…

«Wicked Problems» 
– Sammensatte problemer krever sammensatte, eller 
kanskje til og med samskapende løsninger?!

Innbyggerne er ikke problemet – de sitter med 
ressurser og kunnskap for gode løsninger!



BÆREKRAFT MEDBORGERSKAP

SAMSKAPING

Co-Creation / Co-Production New Public Governance





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?...

Tendenser i tiden: 

 Fra velferdsstat til 
velferdskommuner

 Mismatch mellom 
forventninger/behov og ytelser

 Tiltakende hybridisering

 Sosial innovasjon gjennom 
samskaping – «Kommune 3.0»?

Velferdssamfunnets 
bølger



De nye (?) ideene sikter mot to mål:

• Styrke demokratiske verdier 
– empowement, verdighet, deltakelse, maktutjevning.

• Sikre effektivitetsgevinster
– bedre, billigere, mer treffsikre service/tjenester.



HVORDAN?



Hvordan fremmer vi 
MEDBORGERSKAP?!

Forskning
Funn!



Hvordan fremmer vi 
MEDBORGERSKAP?!

Kate Elizabeth Franklin Langset Hagen og Gry Elin Sponberg Masteroppgave: Hvordan kan 
politikere og administrative ledere fremme samskaping i kommunal sektor?  (2018)

Politikerne opplever at deres rolle må endres for å fremme samskaping, og kommunens 
administrasjon opplever at samskaping utfordrer deres fagekspertrolle.

Ananda Magnussen. Masteroppgave i Statsvitenskap. Institutt for statsvitenskap
UiO (2019). Det representative demokratiet – en barriere for samskaping? - En studie av 
nærmiljøsatsing i Groruddalen.

Når innbyggerinvolveringen blir omfattende og involverer det politiske nivået, oppstår det en 
konflikt mellom samskapingens verdier og verdier i det representative demokratiet. 
Prinsippene om likebehandling og representasjon blir utfordret når innbyggere involveres 
direkte i politiske beslutningsprosesser. 



OG: Leading co-production: Three leadership styles 
and how they affect the quality and public value of 
co-production processes

Anne Tortzen, phd, 2016. RUC (DK)
Samskabelse i kommunale rammer - hvordan kan ledelse 
understøtte samskabelse? 

Det er tre forskjellige lederskaps-stiler i brukt av offentlige ledere i deres arbeid med å 
kombinere ulike verdier og ulik logikk, hentet fra forskjellige styrings-paradigmer: 
En ‘selective’, en ‘divided’ og en ‘linking’ strategi. 

Mens ‘selectiv’ og ‘divided’ strategier sinker og hindrer reell samskaping, fører ‘linking’ 
strategi til bedre public value.



• Tradisjonelt planregime. Befolkningen er klienter. 
Folk er mottakere av ferdig politikk ovenfra. «Samhandlingsreformen», 
«Nærpolitireformen», «Kommune-reformen», «Regionreformen», Et 
Government-prinsipp. Ofte lav innovasjonshøyde. Planstyring

• New Public Management. Befolkningen er kunder.
Rasjonalisering, effektivisering, besparing – gir lite innovasjon i komplekse 
systemer. God kontroll på innsatsfaktorer. Økonomistyring

• New Public Governance. Befolkningen er partnere.
Et kompetanse-paradigme med ressursfokus nedenfra. Co-management, co-
creation, co-production, collaboration… Ofte kreativt (overraskende), kan 
være vanskelig å implementere; derfor ikke alltid innovativt. Verdistyring

Tre paradigmer for offentlig innovasjon – lokalt overlappende





Mette Sønderskov – PhD 2019
Høyskolen i Innlandet (INN)

Lokalpolitikernes holdninger til 
borgerdeltakelse: 
En propp for demokratisk innovasjon?

Ja!



Politikk for medborgerskap bygger på en idé om samstyring og maktdeling. Når dette 
møter det representative demokratiet i lokal kontekst, tas ideene ned og forstås inn i 
den virkeligheten de folkevalgte er en del av – og kommer fra. (Fast thinking)

De nye og ganske teoretiske ideene om medborgerskap, strider mot det lokal-
politikerne oppfatter er passende og legitime verdier og atferd i deres rolle som 
folkevalgt. – Ikke av vond vilje, men fra vaner og sosialisering. 

Tanken om å dele makt og beslutningsautoritet med ikke-partipolitiske eller folkevalgte 
aktører er krevende. Det utfordrer sentrale- dypt internaliserte demokratiske verdier. 

Fra innbyggernes side har tidligere erfaringer fra tradisjonelle former for medvirkning i 
planprosesser ofte bidratt til å skape skepsis og vegring mot skinn-involvering. Og 
vanen med å være en «offentlig kunde» bryter med samskapingens «vi-prinsipp».

I sum  gjør dette det vanskelig for lokalpolitikere å lykkes med prosesser som 
redefinerer både egne og borgernes roller. 

Oppsummerende melding fra kunnskapsfronten



Et viktig, sannsynligvis det viktigste hinderet som må forseres på veien mot reell samskaping 

HOLDNINGER!



Det er folk som skaper steder!

Egne funn: Et overordnet prinsipp:….

It is generally a waste of your time to try to change your town.
You can get far better personal results by moving to another town that has the
qualities you are looking for.

www.votewithyourfeet.com







Lars Ueland Kobro

De beste ideene kommer ikke alltid ovenfra i organisasjon og samfunn



• Kraften i enkeltindividers og gruppers 
nyskapningsevne og –vilje kan forandre et 
sted.

• Det må bygges og vedlikeholdes en 
infrastruktur for samfunnsentreprenørskap

• Arenaer og anledninger til masse lokal 
”buzzing” (positivt sladder er bra!) 

• Stimulere og gi rom for kompetanse-ulikhet

• Rive ned skillevegger og bygge opp broer i 
stedet

• Bygge tillit – tillit – tillit: 
På tvers av sektorer, sosiale grupper og 
steder. 

Viktige byggesteiner i samskapende stedlig utvikling



Bygge og vedlikeholde lokale, tillitsfulle 
kompetanebaserte nettverk med 

komplementære og dedikerte deltakere, samlet 
om en felles forstått og begeistret visjon.

En suksessformel ser ut til å være:



De fleste initiativer for samskaping og borgermedvirkning som er satt i gang 
eller prøvd ut, og som vi har studert - handler om tjenesteorientert- og til dels 
administrativt samarbeid. Lite reell samskaping, og det er i svært liten grad 
igangsatt politiske samskapings-initiativer. Asker er et unntak!(?)

Manglende klarhet rundt begrepene samskaping og borgermedvirkning 
bidrar til å forklare noe manglende samskapings-praksis, motstand mot å 
avgi makt/innflytelse er en annen. En tredje årsak er «inngrodde» 
rollefortolkninger og -atferd, og et fjerde årsaksfelt handler om uklare og 
delvis misforståtte forventninger og en vanskelig blanding av logikk. 
Det knytter seg også utfordringer til uheldige tidligere erfaringer med skinn-
medvirkning, og til sist kan utålmodighet og «løsningsorientering» spille 
uheldig inn. 

Egne funn, fortsatt…



Samskapingens skyggesider – «samskading»



1. Skinn-samskaping der et konvensjonelt samarbeid smykker seg med populær retorikk.

2. En bevisst og kynisk ansvarsfraskrivelse i tider med reduserte budsjetter og press på 

velferdskommunen. NPM-«samskaping»

3. Manglende eller sviktende ansvarlighet i en tiltakende hybridisering – ansvar pulveriseres

4. Økte transaksjonskostnader fordi prosesser og samarbeid ofte krever tid og kostnader

5. Demokrati-verdier undergraves ved at utvalgte «sivilsamfunns-eksperter» får skjev makt.

6. Økte ulikheter og økt avhengighet til offentlige myndigheter. Kunnskap er avmakt, hvis bare 

en av partene har begge parters innsikt..

7. Skjulte agendaer på begge sider bordet

8. Samskading ved at fullt ut funskjonelle tjenester endres i samskapingens navn – med 

dårligere resultat.

Retorikk og all positive oppmerksomhet om samskaping har ofte normative karakter, noe som 
kan føre til at et antall potensielle fallgruver dekkes over. 



De fleste initiativer for samskaping og borgermedvirkning som er satt i gang 
eller prøvd ut, og som vi har studert - handler om tjenesteorientert, og til dels 
administrativt samarbeid. Det er i svært liten grad igangsatt politiske 
samskapingsinitiativer.

Manglende klarhet rundt begrepene samskaping og borgermedvirkning 
bidrar til å forklare noe manglende samskapings-praksis, motstand mot å 
avgi makt/innflytelse. En annen årsak er «inngrodde» rollefortolkninger og -
atferd, og et tredje årsaksfelt handler om uklare og delvis misforståtte 
forventninger og en vanskelig blanding av logikk. Det knytter seg også 
utfordringer til uheldige tidligere erfaringer med skinn-medvirkning. Og til 
sist, kan utålmodighet og «løsningsorientering» spille uheldig inn. 
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«Kommune 1.0» «Kommune 2.0» «Kommune 3.0»

• Lover
• Undersåtter
• Makt
• Lite/ingen samarbeid

• Planer og anbud
• Kunder
• Service/marked
• Konvensjonelt samarbeid
• «Oss» og «dere»

• Prosesser
• Partnere
• Likeverdighet
• Radikal (tykk) samskaping
• «Vi»

Fellesskapskommunen

Segmentering! Fragmentering!
Ny 

demokratisering?



Legge mønstre fra 
fortiden bak seg

Realisere nye 
bærekraftige løsninger

Se med nye øyne
- sammen med andre

Dagens situasjon

Pilotering; prøve ut nye 
løsninger

Gi slipp, se framover, 
åpne opp for nye muligheter

Foreslå nye løsninger i 
et åpent kreativt samspill

Åpent sinn

Åpent hjerte

Åpen vilje

SAM-FORSTÅELSE SAM-HANDLING

Gitt det vi ser i fremtiden, når 
vi er på vårt beste? Hva betyr 
det for det vi gjør i dag?
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