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1. Hva betyr innovasjon for Molde kommune? 

Bakgrunnen for at Molde kommune setter innovasjon på dagsorden gjennom en 

egen strategi for innovasjon, er kommunens ansvar for å levere effektive og 

tidsriktige tjenester til alle innbyggere i tråd med en bærekraftig 

samfunnsutvikling. I kommunereformen defineres kommuner som bærekraftige 

hvis de kan opprettholde og bygge ut tjenestetilbudet over tid, ta på seg flere og 

nye oppgaver. 

Omstilling og endring skjer oftere og raskere enn før. Nye behov oppstår hos 

innbyggerne, og krav til kvalitet og innhold på offentlige tjenester endres. Dette 

utfordrer også prioritering av ressurser, og kommunene er nødt til å tenke helt 

nytt for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene Midsund, Molde og Nesset 

etablerer nye Molde kommune fra 1. januar 2020, med mål om å skape en 

bærekraftig og robust kommune. Den digitale utviklingstakten står sentralt og 

mange av dagens arbeidsprosesser vil endres radikalt. Blant målene for den nye 

kommunen er: «En innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse 

og tar i bruk ny teknologi for å sikre bedre, mer miljøvennlige og effektive 

tjenester». 

1.1. Innovasjonsbegrepet 
Det snakkes ofte om noe nytt som er nyttig og faktisk nyttiggjøres i forbindelse 

med innovasjonsbegrepet. Med andre ord noe nytt som gir ny verdiskaping. Ved 

inngangen til innovasjonsarbeid, er behovet som regel beskrevet, mens målet og 

løsningen er ukjent. Den innovative prosessen er ofte preget av testing og 

justeringer underveis. Formålet med innovasjonen er å gjøre noe på en helt ny 

måte, og er ofte et brudd med eksisterende praksis.  

Bærekraftig utvikling 

er en utvikling som tilfredsstiller behovene til dagens 

generasjon uten å ødelegge muligheten for kommende 

generasjoner til å få dekt sine behov. Bærekraftig utvikling 

omfatter både økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Den 

store utfordringen er å fremme en utvikling som tar hensyn til 

både menneske og natur, og som samtidig lar seg forsvare 

økonomisk. Med samfunnsplanlegging, menes planlegging 

som verktøy for å fremme en ønsket helhetlig 

samfunnsutvikling (det gode samfunn) som tar hensyn til 

både den sosiale, økologiske og økonomiske bærekrafta.  

(Roar Amdam, 2011) 

KS om innovasjon 

Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere 

kostnader, øke livskvalitet og mye mer. Det er ikke bare 

produkter eller teknologiske løsninger som regnes som 

innovasjoner. Bedre prosesser, tjenester, løsninger, en 

forbedring av hvordan man for eksempel tar i bruk ny 

teknologi kan i seg selv være en innovasjon. Innovasjon er 

altså et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny arbeidsmåte eller 

ny organisasjonsform som er tatt i bruk og skaper verdier.  
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1.2. Innovasjon på ulike nivå 
Et godt utgangspunkt for å lykkes med innovative prosesser er en lærende 

organisasjon. Molde kommune skal være en lærende organisasjon for å nå 

sine mål, og dette er definert som et satsingsområde for 2018. Alle skal delta i 

innovasjonsarbeidet, men fokus og nivå kan være ulikt. 

I figuren under presenteres tre ulike innovasjonsnivå: 

Innovasjonsnivå 1  

representerer det daglige og regelmessige arbeidet med holdninger, kultur og 

system for forbedring og læring som skal drives i alle enheter og 

tjenesteområder. Særlig Lean-strategien og strategisk kompetanseplan (med 

tilhørende verktøykasser), rådgivning, opplæring og prosessveiledning, er viktig 

for ledere på alle nivå i dette arbeidet. Helhetlig arbeid med involvering og 

refleksjon i forbedringsarbeid, er en forutsetning for læring og innovasjon.  

Innovasjonsnivå 2  

representerer kanskje det som ofte forbindes med innovasjonsbegrepet i organisasjonen i dag. Her handler det om å ta i bruk og videreutvikle 

eksisterende innovasjoner, som implementering av velferdsteknologi og andre digitale løsninger. Men teknologien alene gir ikke innovasjon, hvis 

den ikke medfører nye måter å løse oppgavene på. Lean, tjenestedesign eller annen innovasjonsmetodikk må anvendes for å skape nye 

arbeidsmåter i forbindelse med innføring av ny teknologi eller andre innovasjoner, for at gevinster kan realiseres. 

Innovasjonsnivå 3  

representerer forskningsbasert innovasjon. Dette er ganske fremmed for de fleste i kommunen, og det er nytt at forskningsrådet nå har 

forskningsprogram rettet mot kommunene. Det er sannsynlig at det blir mer fokus på kommunene framover, så det er viktig å følge med og 

bruke mulighetene som kommer til å samarbeide om utvikling av ny kunnskap.   

Lærende organisasjoner 

En lærende organisasjon kjennetegnes ved:  

• Individuell læring - individene i organisasjonen både 

forventes og ønsker å tilegne seg ny kunnskap.  

• Effektiv kunnskapsspredning - organisasjonen evner å 

skape kollektiv kunnskap gjennom dialog, effektiv 

kommunikasjon og felles læringsprosesser.  

• Erfaringslæring og systemtenkning - organisasjonen har 

eve til å kontinuerlig skaffe seg, skape/produsere og bruke 

ny kunnskap og til å lære av sine erfaringer. Systematisk 

refleksjon over praksis brukes for å forstå helheten og 

sammenhenger i og rundt egen organisasjon. 
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Innovasjonsnivå 1

Kontinuerlig forbedring og 
ideskaping

Regelmessig arbeid med kultur 
for systematisk læring og 
kontinuerlig forbedring, 
danner grunnlag for 
ideutvikling og at innovasjon 
kan skje

Innovasjonsnivå 2 

Systematisk ta i bruk og 
videreutvikle innovative 
løsninger fra andre

Implementeringsprosjekt 

Innovative anskaffelser og 
leverandørdialog

Skape nye arbeidsmåter 
gjennom Lean-prosjekt og 
tjenestedesign

Innovasjonsnivå 3 

Skape ny kunnskap 
gjennom 
forskningsaktivitet

Samarbeid med 
forskningsmiljø, næringsliv og 
andre off./priv. aktører
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2. Hvilken rolle har kommunen i et større innovasjonssystem?  

Forskningsbasert og systematisk innovasjon er stadig oftere nødvendig for å løse de utfordringene som kommunesektoren møter. Når 

kommuner, næringsliv og akademia går sammen i innovasjonsprosesser og prosjekt, vil ressursinnsatsen økes og flere parter får dele erfaringer 

underveis i prosessen fra start til gjennomføring. Samarbeid på tvers av tradisjonelle fag og tjenesteområder, er med på å skape et 

innovasjonssystem der partene skaper nye løsninger sammen.  

En sentral samarbeidspartner for kommunen er fylkeskommunen, som jobber for å koordinere samarbeidet med virkemiddelaktørene (Norges 

forskningsråd, fylket, innovasjon Norge mv) og legge til rette for samarbeid med akademia. Virkemiddelapparatet bidrar til å binde 

innovasjonssystemet sammen, samordne og forenkle virkemidlene, slik at det blir enklere å sette i gang innovasjonsprosesser og at gevinsten 

øker. Samarbeid med akademia, kan initieres gjennom studentoppgaver eller forskningsprosjekt med mål om å utvikle produkter og tjenester. 

Kommunen har liten erfaring med å delta i forskningsprosjekt, men det legges nå bedre og bedre til rette for slike samarbeid.  

I 2017 kom Møre og Romsdal fylkeskommune sin forsknings- og 

innovasjonsstrategi for kommunal sektor og i 2018 har Norges 

forskningsråd lansert sin strategi for innovasjon i offentlig sektor. 

Molde kommune ble også tatt opp som aktivt medlem av NCE iKuben 

dette året, for å samhandle med innovasjonsaktører, næringsliv og 

kunnskapsmiljø om rask omstilling og innovasjon. Gjennom NCE-

prosjektet, forplikter medlemmene seg til å samarbeide om felles 

målsettinger. Molde kommune ser at timingen for en 

innovasjonsstrategi er riktig og vil arbeide systematisk for å utvikle 

organisasjonens innovasjonskunnskap og innovasjonsevne. 

 

  

NCE iKuben 

har innovasjon og rask omstilling som særskilte satsingsområder og 

fokuserer på å hjelpe bedriftene til å anvende digital innsikt til å skape 

nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. NCE iKuben 

tilrettelegger møteplasser for læring og erfaringsutveksling mellom 

bedrifter, FoU- og andre kompetansemiljø. Gjennom 

innovasjonsprosesser, FoU-prosjekter, kurs og seminarer styrkes 

medlemmenes kompetanse innen klyngens fokusområder. 
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3. Hva er nåsituasjon og hva forventes framover?  

Kommunene står overfor utfordringer som vanskelig lar seg løse ved å jobbe på samme måte som før. Behovet for tjenestene som kommunene 

leverer øker, ikke minst med tanke på den demografiske utviklingen. Andelen av befolkningen som er i arbeidsdyktig alder, blir relativt sett 

mindre enn andelen tjenestemottakere. Utfordringene med dette ligger ikke til ett fag- eller tjenesteområde, men må løses på tvers av sektorer, 

på ulike nivåer og i samhandling med eksterne aktører. Effektivisering av det eksisterende tilbudet er viktig, men vil ikke være nok alene. 

Innovasjonsevne vil være en faktor for å møte disse utfordringene, og innovasjon må brukes der effektivisering og utvikling ikke er nok. 

Innovasjon er ikke bare nye og kreative ideer, men ny praksis, nye tjenester og arbeidsmåter eller nye former for samarbeid. 

Også lokaldemokratiet har utviklet seg. Fra 70-tallet der kommunen ble sett på som en myndighetsutøver hvor politikerne behandlet og avgjorde 

saker, til utvikling i retning av en serviceorganisasjon som skulle yte tjenester til kommunens innbyggere. Politikerne var et styre for kommunen, 

som satte mål og definerte økonomiske rammer. I dag er kommunens rolle som samfunnsaktør og utvikler av lokalsamfunnet mer sentral. 

Politikerne skal i tillegg til å styre kommunen også ha en rolle som ledere i lokalsamfunnet. De skal sette dagsorden og stimulere til aktivitet, også 

utenfor den kommunale organisasjonen.  

Parallelt er også innbyggerperspektivet endret, fra et kundefokus til medprodusenter av offentlige tjenester. Brukermedvirkning er i dag 

essensielt i videreutvikling og design av riktige tjenester. I intensjonsavtalen for nye Molde kommune er et av målene «Gode og likeverdige 

tjenester: En innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse og tar i bruk ny teknologi for å sikre bedre, mer miljøvennlige og mer 

effektive tjenester». For å få til dette, jobbes det systematisk med digitalisering og innovative anskaffelser. 

ROR-IKTs medlemskommuner har godkjent en digitaliseringsstrategi for årene 2018-2021. Denne definerer en rekke målsetninger, strategier 

og tiltak for å videreutvikle kommunene og for å ta i bruk digitale virkemidler i tjenesteproduksjonen. Digitaliseringsstrategien er med og legger 

føringer for hvor fokuset for innovasjonsarbeidet skal rettes. 

 

Innovative anskaffelser er i all hovedsak et utvalg av metoder og verktøy for å få bedre behovsdekning i en anskaffelse. I denne sammenheng 

handler det i korte trekk om å legge til rette for anskaffelsesprosesser som gir grunnlag for nyskaping, samt å etterspørre produkter eller 

tjenester, som innebærer enten helt nye løsninger eller videreutvikling/optimalisering av eksisterende løsninger. 
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4. Fokusområder, mål og tiltak  

Dette er Molde kommunes første innovasjonsstrategi. Det er en «versjon 1.0», med fokus på å utvikle organisasjonens kompetanse for å kunne 

definere og skape innovasjonsarenaer og utvikle strukturer og arbeidsmåter for innovasjon. Strategien skal revideres i 2020 i nye Molde 

kommune.  

FOKUSOMRÅDE 
Hvor er vårt fokus for 
perioden 2018-2020? 

MÅL 
Hva er våre mål? 

STRATEGI 
Hvordan gjøre 
organisasjonen i stand 
til å nå målene? 

TILTAK 
Hvilke tiltak skal gjennomføres? 

ANSVAR 
Hvem har 
ansvaret for å 
sette i gang og 
følge opp?  

Innovasjonskunnskap, 
kompetanse og 
innovasjonsevne 
 

1. Molde kommune 
skal ha oppdatert 
kompetanse om 
innovasjon, 
innovasjonsledelse  
og 
innovasjonsmetodikk  
 

Legge til rette for 
nødvendig 
kompetanseutvikling 
for ledere, 
medarbeidere og 
tillitsvalgte, som skal 
veilede i og koordinere 
innovasjonsarbeidet  

1.1 Gjennomføre videreutdanning i innovasjon ved 
HiMolde 

1.2 Gjennomføre kurs i innovasjonsmetodikk ved 
Protomore kunnskapspark 

1.3 Undersøke alternativer for gjennomføring av intern 
opplæring i innovasjonsledelse 

1.4 Benytte hospitering som kompetanseutvikling 

Personal- og 
organisasjonssjef 
 

2. Molde kommune 
skal videreutvikle en 
lærende organisasjon 
med evne til å skaffe, 
skape, omsette og 
anvende ny kunnskap 
 

Sørge for lokalt fokus 
på kultur for læring og 
utvikling og legge til 
rette for systematisk 
forbedringsarbeid 

2.1 Tilpasse innovasjonsmetodikk til eget arbeid med 
innovasjon 

2.2 Omsette og spre kunnskap gjennom digitalt 
opplæringssenter 

2.3 Utarbeide prosessbeskrivelser av hvordan gå frem 
ved ønske om sparring og videreutvikling av en ide 

2.4 Samarbeide med fylkeskommunen om 
rolleavklaringer i innovasjonssystemet  

2.5 Skaffe oversikt over innovasjonsmidler kommunen 
kan søke på og kompetanse på søknadsskriving 

2.6 Innovasjonsperspektivet skal belyses ved revisjon av 
alle strategiske dokument 

Strategisk 
ledergruppe og 
enhetsledere 
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Innovasjon gjennom 
samskaping  

3. Molde kommune 
skal være en pådriver 
overfor 
kunnskapsmiljø, 
innovasjonsaktører og 
næringsliv til 
samskaping om 
innovasjon 

Oppsøke, delta på og 
være med på å skape 
og videreutvikle 
innovasjonsarenaer 
lokalt og regionalt. 
 

3.1 Prioritere NCE iKubens arrangementer  
3.2 Etablere en møteplass for kommunens deltakere i 

de ulike arbeidsgruppene i NCE-prosjektet og 
avklare deres rolle 

3.3 Utvikle en intern trenings- og ideutviklingsarena i 
innovasjon 

3.4 Etablere systematisk samarbeid med ALV Møre og 
Romsdal 

3.5 Videreutvikle samarbeidet med Lean Forum 
Nordvest 

 

Personal- og 
organisasjonssjef 
 
 

4. Innovative 
anskaffelser skal være 
et kjent, godt og 
tilgjengelig verktøy til 
bruk i 
innovasjonsarbeidet  

Spre informasjon og 
dele kunnskap om 
innovative 
anskaffelser  

4.1 Øke ROR-Innkjøps kompetanse i gjennomføring av 
innovative anskaffelser 

4.2 Inkludere innovative anskaffelser i 
anskaffelsesmetodikken 

4.3 Gjennomføre intern opplæring i innovative 
anskaffelser  

4.4 Etablere samarbeid mellom ROR-Innkjøp og 
kommunen i innovasjonsprosesser 

Innkjøpssjef, 
ROR-Innkjøp 
 

5. Realisere 
digitaliseringsstrategien 
gjennom 
innovasjonsarbeid 

Knytte 
innovasjonsarbeid til 
digitaliserings-
strategien 

5.1 Anvende strategier og tiltak fra 
digitaliseringsstrategien i opplæringsarbeidet i 
innovasjon. 

5.2 Benytte tiltakene i digitaliseringsstrategien som 
ledetråd for innovasjonsarbeidet 

Strategisk 
ledergruppe, 
enhetsledere 

6. Molde kommune 
skal involvere brukere 
og medarbeidere i 
innovasjonsarbeidet 
 

Sikre brukerfokus og 
brukerinvolvering 

6.1 Definere og utvikle innovasjonsarenaer i 
organisasjonen 

6.2 Foreta brukerreiser og involvere brukere i 
innovasjonsprosesser 

 

Strategisk 
ledergruppe, 
enhetsledere 
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5. Hvordan skal det jobbes med innovasjon i Molde kommune?  

Det aller første som må gjøres for å øke kommunens innovasjonsevne, er å bygge og utvikle innovasjonskompetanse og skaffe nødvendig 

kunnskap om innovasjonssystemet. Det er nødvendig å definere hvordan innovasjonsprosesser skal kjøres i kommunen og hvem som er 

samarbeidsaktører. Det skal være tydelig for den som får en ide eller den enheten som ønsker å sette i gang en innovasjonsprosess, hvor de skal 

henvende seg for å få støtte og hvordan de skal gå fram.  

I nye Molde kommune er forskning og innovasjon nye funksjoner. Disse funksjonene legges til den nye stabsavdelingen Analyse, utvikling og 

innovasjon. Avdelingens oppgaver tilknyttet innovasjon blir: 

- være en ressurs for, og ha kompetanse til å veilede interne prosesser 

- tilegne seg kunnskap om innovasjonsmetodikk, tilpasse og etablere gode arbeidsmåter for 

ideutvikling og innovasjon  

- etablere og videreutvikle samarbeid med aktuelle eksterne aktører og nettverk 

- koordinere overordnet forsknings- og utviklingsaktivitet for kommunen 

- holde seg faglig oppdatert og jobbe for at Molde kommune deltar på og bruker 

innovasjonsarenaene 

5.1. Ledelse 
Når praksis skal endres og nye tjenester skal skapes, er det påregnelig at det oppstår usikkerhet i organisasjonen. I arbeidet med innovasjon, må 

lederen selv tåle usikkerhet og samtidig romme ulike grader av både uro og begeistring hos medarbeiderne. Da er det viktig å formidle at 

innovasjon er en læringsprosess, der gjentatt testing med følgende oppturer og nedturer er helt normalt. I Lean tenkning er ledelsens viktigste 

oppgave å synliggjøre mål både for organisasjonen og den enkelte medarbeider, tilrettelegge for og etterspørre systematisk forbedringsarbeid. 

Myndiggjorte medarbeidere blir gode på problemløsning, ta ansvar, lære av det som skjer og dele det de har lært både når det går bra og når 

resultatene uteblir. 

Et nødvendig grunnlag for arbeid med innovasjon skapes gjennom en raus og involverende organisasjonskultur. En tydelig leder som prioriterer 

systematisk læring gjennom egen og felles refleksjon, kontinuerlig forbedring og deling, oppmuntrer også til ideutvikling.  
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5.2. Økonomi 
På innovasjonsnivå 1 (se figur s. 5), vil innovasjon kunne skje uten særskilt finansiering. Ressurser som settes inn, er i hovedsak tid. I større 

prosjekter på innovasjonsnivå 2 og 3, vil det være snakk om å investere både tid og penger. Ved utvikling er målet og løsningen ofte kjent og 

prosessen kan planlegges. Formålet er som regel å forbedre det eksisterende, og slik utvikling pågår hele tiden. Ved innovasjon er behovet 

beskrevet, mens målet og løsningen er ukjent. Den innovative prosessen preges av gjentatt testing og justering, og målet er å skape noe nytt, 

noe som bryter med dagens praksis. Det betyr også at innovasjonsprosjekter har høyere risiko enn andre utviklings- og investeringsprosjekter.  

Det er helt normalt at ønskede gevinster kan utebli, iallfall i første omgang. Samtidig er det viktig å huske at innovasjon også kan føre til radikalt 

skifte og gi større og flere gevinster enn antatt når det lykkes.  

 

Det finnes flere eksterne muligheter for finansiering av innovasjonsprosjekter. Noen virkemidler er kjente og noen er ukjente. For å lette arbeidet, 

skal det skal lages en oversikt over innovasjonsmidler kommunen kan søke på og kompetanse på søknadsskriving skal heves (ref. tiltak 2.6., s. 8). 

Internt i kommunen, er det ønskelig å se midler til innovasjon i sammenheng med midler til digitalisering. Det gjøres en vurdering av om det skal 

opprettes et fond eller settes av en fast årlig pott til dette arbeidet.  
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Interne dokumenter med tilknytning til innovasjonsstrategien: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2022 

Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset 2016 

Overordnet Lean-strategi 2015 

Strategisk kompetanseplan 2014-2022 

Digitaliseringsstrategi for kommunene i ROR-IKT 2018-2021 

Innkjøpsstrategi 2015-2022 

Kommunikasjonsstrategi for nye Molde kommune 2017-2020 

 

Eksterne inspirasjonskilder: 

Forsknings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 

Innovasjon i offentlig sektor. Forskningsrådets strategi 2018-2023 

Innovasjonsstrategi Bærum kommune 2014-2017 og 2018-2020  

Illustrasjoner: Esther Buchmann 

 


