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Tema for innlegget 

• Kommunal styring – kort historikk

• Samskaping – tillitsbasert styring

• Samskaping i praksis – utfordringer og muligheter



Etterkrigstiden:

• Kommunen var et 

virkemiddel for iverksetting

• Fysisk infrastruktur 

• Helse og sosialtjenester

• Styring gjennom 

bevilgninger og regler



1990 –> effektivisering, modernisering 

• «New Public Management»

• Mer tjenester ut av mindre 

ressurser

• Servicekommuner 

• Innbyggere = forbrukere 

kunder som klager, krever, 

velger og vraker



Dagens styringstrend: Helhet  og bærekraft  

• Moderne samfunn er komplekse

• Kommune, næringsliv og  

sivilsamfunn må løfte i flokk

• Samskaping er nøkkelen til 

innovasjon 

• Innbyggere betraktes som aktive 

medborgere



Forutsetninger for  samskaping:

• Likestilte parter

• Felles interesse av samarbeidet – erkjennelse om 

gjensidig avhengighet   

• Spleiselag – alle bidrar med egne ressurser 

(penger, ekspertise, tid, lokalkunnskap etc.)

• Tillit – partene må ha tro på at andre bidrar 



Næringsdrivende: 

Å vise samfunnsansvar 

styrker omdømmet!

Medborgere

Å bruke seg selv og sine egne 

evner gir  meningsinnhold og i 

eget liv!

Kommunen: Samskapelse

bidrar til bedre 

ressursutnyttelse !



Næringsdrivende: 

Er dette et 

tapsprosjekt?

Medborgere: 

Handler dette 

om gratis 

arbeidskraft?

Kommunen: Er dette 

innenfor vedtatt 

politikk og 

budsjettrammer?



Fra idé til praksis

• Avklare forventinger/påvirkningsmuligheter

– har partene egentlig felles interesser ?

– hva slags forestillinger har partene til hverandre ?

– hva slags ressurser trengs i spleiselaget?

– noen må sette seg i førersetet –hvem ? 

– hvordan spile hverandre gode

• Dialog er nødvendig – men hvordan?



Offentlig initiativ Privat initiativ

Kommunen opptrer som 

vertskap for frivillige

Private  søker støtte hos 

kommunen

Møteplass for 

utveksling av 

ideer. Gradvis 

utprøving..



Eksempler på samskaping – stort og 

smått…….
• Byen vår Drammen a/s – næringsliv og kommune samarbeider om å skape 

en mer levende by 

• «Nabolagsinkubator» (Tøyen) – Innbyggere inviteres til å diskuter ideer til 

sosialt entreprenørskap. Frivillige mentorer. Støtte til utprøving

• Gateentreprenørene  (Arendal) – sosialt entreprenørskap, 

arbeidsinkludering, trivsel i byrommet

• Lokalt hageprosjekt (København) – kommunen inviterer hagelag sammen 

med barnehager og innvandrerkvinner om dyrke opp et område

• Samarbeid om språkutvikling – barnehage/familie samarbeid (språk-koffert)



Takk for oppmerksomheten!


