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Beregnet behov for tjenester



Hvordan gi bærekraftige og gode 

tjenester i tiden fremover?

• Må investere i 

innovasjon

• Organisasjonen må

tilpasses dette



Hva skal kommunen tilby av tjenester?

prioriteringsdiskusjon lokalt og sentralt

forventningsstyring – innbyggerdialog. 

Hvordan skal tjenestene tilbys?

innovasjon

digitalisering

Hvem skal tilby tjenestene?

frivillighet

nettverk

brukeren selv

Viktige spørsmål som må stilles:





Ullensaker kommune; mulighetslandet

VISJON ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS SATSNINGSOMRÅDER / HOVEDMÅL

1. Fremtidsrettede tjenester
Utvikle tidsriktige tjenester fra 

behov og ny kunnskap, i 

samarbeid med innbyggere og 

næringsliv

Innbygger som ressurs

Bærekraftige og nyttige 

tjenester av god kvalitet 

gjennom hele livsløpet, 

tilgjengelig når brukeren har 

behov for dem

STRATEGI FOR TJENESTEINNOVASJON – SATSNINGSOMRÅDER

Lærende organisasjon

Ansatte og ledere i 

Ullensaker kommune har 

riktig innstilling, verktøy og 

kompetanse for utvikling av 

tidsriktige tjenester.

2. Næringsutvikling 3. Gode by- og tettsteder

Mennesker og teknologi

Eksperimentering og 

implementering av ny 

teknologi for utvikling av nye 

tjenester og 

forretningsmodeller. 



Tjenesteinnovasjon er å sette 

mennesker i sentrum ved å:

• Utvikle bedre tjenester

• Forenkle arbeidsprosesser

• Organisere virksomheten på nye måter

• Anvende ny kunnskap og teknologi

Forsknings-
kunnskap

Innbyggers 
kunnskap

Kunnskap 
fra fagfolk

God 
praksis



Organisering

Prosjektstyring og gjennomføring

Lederutvikling

Hvordan «klargjøre» organisasjonen for 

innovasjonsarbeid?



Overordnet administrativ organisering

Kommunaldirektør

Helse og 

sosial

Kommunaldirektør

Skole og barne-

hage

Kommunaldirektør

Plan, kultur og 

teknikk

Rådmann

Økonomi

HR

Kommunikasjon

Advokat

(DGI)



Rådmann

Kommunaldirektør 
skole og barnehage

Kommunaldirektør

plan, kultur og teknisk

Kommunaldirektør 
helse og sosial

Kommunaldirektør  
organisasjon og 

utvikling

Økonomi

Personal og 
org.utvikling

Kommunikasjon 
og samfunn

Innovasjon og 
digitalisering

Ny organisering



Hvem er vi?
Sara Cecavova (globetrotter)  

• Gevinstrealisering, prosess-

forbedring, endringsledelse

Oda Lintho Bue (alle skal med)

• Tjenestedesign, prosjektledelse

Fredrik Sørensen (klemmer ’n)

• Tjenestedesign, prosjektledelse

Richard Mack (tryllekunstner)

• Virksomhetsarkitekt 

Lars Elstad (tror han vet alt)

• Ledelse, forretningsutvikling, 

strategi

Enhet for innovasjon og digitalisering



«Bistå organisasjonen med kompetanse og inspirasjon for å utvikle 

nyttige og kostnadseffektive tjenester, gjennom helhetlig og effektiv 

samhandling mellom mennesker, prosesser og teknologi»

Kundeløfte



Rådmannens ledergruppe

Tillitsvalgte/verneombud

Avklare hvilke prosjekter som skal inkluderes i 

foilen

Organisasjonsforum



Vurdering av 

prosjekter for 

gjennomføring



Gjennomføringsmodell



Omfang av prosjekter



Jobbe med kultur

Likt verdisett

Likt grunnlag for endring

Tydelig fokus på ledelse

Det handler om mennesker



Sammen skaper vi 

kraft for vekst og 

utvikling

Modig

Endringsdyktig

Raus
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Omfatter alle ledere i kommunen

7 samlinger for nytilsatte

Deltaker i nettverksgrupper – jobber 

tverrfaglig med relevante problemstillinger

Følges opp i ledersamtaler

Tema på personalmøter og samlinger

MER leder programmet



Takk for 

oppmerksomheten


