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• Kommunen er en myndighet 

• Innbyggere er undersåtter 

• Politikere avgjør enkeltsaker 

Kommune 1.0 

Frem til ca 1970 

-Å gjøre mot 

• Kommunen er en organisasjon 

• Innbyggere en kunder 

• Politikere styrer en organisasjon 

Kommune 2.0 

1970-2010 

-Å gjøre for 

• Kommunen er et lokalsamfunn 

• Innbyggere er ressurser 

• Politikere leder et lokalsamfunn 

Kommune 3.0 

Fra ca 2010 –> 

-Å gjøre med 



Fremtidens endringsbehov 

• Kommunens oppgave er ikke først og fremst å føre 
innbyggerne gjennom livet, men å muliggjøre et godt liv 
basert på egenverd, mestring og aktiv bruk  av egne ressurser.  

 

• Det handler først og fremst om å ha et godt liv – ikke å få en 
tjeneste. 

 



Samskaping 

• Flere aktører sammen om å skape verdier og 
velferd på nye måter.  

 

• Innovasjonsarbeid 

– Felles utfordring – felles løsning 

– Ingen har bestemt på forhånd hva  

– Ingen har bestemt på forhånd hvordan 

– Kommunen er tilrettelegger for innbyggerne. 

 



Gevinst 
Et bedre sted å være borger. Et bedre sted å være 
medarbeider 
• Inkludering i meningsfulle felleskap 
• Aktive og deltakende innbyggere 
• Relasjoner 
• Mestring og motivasjon 
• Folkehelse – helsefremmende og forebyggende 
• Bedre total ressursutnyttelse 
• Bedre kvalitet i tjenestene gjennom helhetlig 

kompetansetenkning 
 



Fra tjenestesamfunn til 
felleskapssamfunn 

Samskapingskommune  

Kommunen, innbyggere, 
frivillige og næringsliv 
løser offentlige oppgaver 
gjennom samskaping og 
mobilisering av ressurser.  

 

 



Samskaping er:  
 

• Når to eller flere offentlige og private parter 
inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å 
definere problemer og designe og implementere, 
nye og bedre løsninger. 

 

Det er ikke samskaping, når kommunen: 

• Sender nesten ferdige løsninger på høring 

• Involverer innbyggerne i forprogrammerte 
prosesser 

• Flytter oppgaver fra det offentlige til private 
aktører for å spare 



Den som ikke er engasjert på en eller flere områder har ikke blitt spurt. 



• Frivillighetspolitikk 

• Frivillighetsutvalg 

• Samarbeidsavtaler 

• Samskaping og medborgerskap som en del av 
folkehelsemetodikk. 

• Legge til rette for nye former for samarbeid og 
samhandling mellom  innbyggere og 
kommunen. 

Hvordan skape engasjement for 
frivillighet? 

 



Involvering 

«Deltakelsesstigen”, 
inspirert av Arnstein 

(1969) 
ert av Arnstein (1969) 

Involvering 



Asker kommune  



Hva kan vi 
gjøre sammen? 

Hva kan du 
bidra med ? 



https://www.youtube.com/watch?v=VXame7hGqTo





