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Missionplattform for livshendelsen Alvorlig sykt barn 
 

Innen 2032 skal alle barn og unge med sammensatte behov og deres 
familier oppleve at de mottar et helhetlig tjenestetilbud som gir nødvendig 
hjelp til å fungere i hjem, skole, fritid og arbeid. 

 
Innledning 
Dette notatet beskriver hvordan en krevende samfunnsfloke - digitaliseringsstrategiens livshendelse 
Alvorlig sykt barn kan håndteres gjennom en missioninspirert tilnærming. Formuleringen i boksen 
over er den mission vi har formulert. Livshendelsen Alvorlig sykt barn innebærer å få til helhetlige og 
sammenhengende tjenester til en målgruppe, på et avgrenset men krevende område, noe som 
fordrer nye typer samarbeid mellom stat og kommune, mellom tjenester, og med involvering av en 
rekke ulike aktører.  
 
Missions er en tverrsektoriell tilnærming til utfordringer, som EU har introdusert i 
rammeprogrammet for forsknings og innovasjon, Horisont Europa. Kjernen i en mission-tilnærming 
er å velge ut en samfunnsutfordring som mange sektorer må samarbeide om å få løst. Fra en 
beskrivelse av et problem eller en utfordring, definerer man hvilke målbare forbedringer og løsninger 
man ønsker å oppnå innen en fastlagt tidshorisont. Deretter definerer man hensiktsmessige 
virkemidler for å oppnå de gitte målene. Ideen bak missions er at det å samle innsats om 
overordnede og ambisiøse mål, gir en kraft og dynamikk som kan åpne opp for større innovasjoner. 
Missions søker å kombinere ambisiøse mål (top-down) med bredt engasjement og innsats (bottom-
up). Missions kan dermed legge til rette for mer radikale innovasjoner i samarbeid mellom offentlig, 
privat og frivillig sektor. I EUs tilnærming benyttes missions som svar på de store 
samfunnsutfordringene knyttet til kreft, klima og matforsyning. 
 
Vår tilnærming er påvirket av det som er tenkt rundt mission-preget innovasjon i EU, og som også er 
formulert i ulike policydokumenter i Norge, bl.a. Meld. St. 30 (2019-2020) En innovativ offentlig 
sektor – Kultur, ledelse, kompetanse. Arbeidet med vår mission-tilnærming har vært en arbeidspakke 
i Stimulab-prosjektet Livshendelsen Alvorlig sykt barn som har pågått gjennom 2021. I arbeidet har 
de involverte virksomhetene og det innleide konsulentteamet diskutert ulike tilnærminger og måter 
å organisere arbeidet på, i en mer varig struktur. Det foreliggende notatet er således vårt svar på de 
føringer som ligger i Digdir/DogA sin tildeling av midler til prosjektet, om å prøve ut en mission-
tilnærming i arbeidet med livshendelsen. I arbeidspakken har vi jobbet med å konkretisere og avklare 
hvordan missionstilnærmingen kan appliseres i konteksten Alvorlig sykt barn – i lys av den innsikt 
som er etablert om aktører, utfordringer og sammenhenger. Vi har gått gjennom litteratur og 
erfaringer, hatt en utforskende dialog med relevante aktører, satt resten av prosjektet inn i 
tilnærmingen og fortløpende gjennom arbeidet vurdert hvordan missionstilnærmingen kan fungere.  
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Vi beskriver nedenfor vårt forslag til “mission-plattform”, hvordan det kan organiseres og hvilke 
sentrale mekanismer som må på plass, på et overordnet nivå. Vi har også utviklet en missionfortelling 
som beskriver hvordan situasjonen kan se ut for målgruppen dersom man lykkes med et felles løft for 
å bedre situasjonen for alvorlig syke barn og deres familier, og hva som må til for å komme dit. Det 
vises til eget vedlegg om denne fortellingen. Flere forhold i denne foreslåtte “plattformen” må 
imidlertid utredes nærmere i videreføringen. Blant annet gjør behovet for god forankring av vår 
mission i departementsstrukturen det nødvendig med nærmere avklaring av både ambisjonsnivå, 
finansiering og styringsstruktur.     
 
Våre erfaringer med mission-tilnærmingen 
Vi har utforsket hvordan en mission-tilnærming kan fungere i kontekst av livshendelsen Alvorlig sykt 
barn, med de sammensatte utfordringer, mange aktører og komplekse årsakssammenhenger 
innsiktsarbeidet har avdekket. Prosjektet har opplevd det som utfordrende at livshendelsen er 
forankret i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, når floken denne livshendelsen representerer 
i så stor grad også skyldes mange andre forhold enn manglende digital samhandling og dataflyt. 
Koblingen til digitaliseringsstrategien har kanskje ikke vært tilstrekkelig til å bidra til den høynivå 
forankring som må til for å sikre finansiering og etablering av mer varige strukturer i direkte 
oppfølging av Stimulab-prosjektet.  
 
Vi tror på mission-tilnærmingen i den utforming vi her presenterer, selv om tanken om en 
tverrsektoriell, langsiktig og brukersentrisk satsing på dette området vil fordre god forankring i 
departementene. En grunnleggende årsak til dette er at den fragmenterte og “silopregete” offentlige 
sektoren nettopp er en sentral del av utfordringsbildet. Og det vår mission skal bidra til å løse.  
 
For prosjektets deltakere har det å jobbe mot en mission – som ny tilnærming til innovasjonsarbeidet 
i offentlig sektor - vært spennende og engasjerende. Samtidig har det vært krevende å finne riktig 
metodikk og språk i arbeidet. Det har kanskje særlig vært vanskelig å konseptualisere tenkingen 
rundt tverrsektorielle tilnærminger på systemnivå, all den tid rammene har vært slik de har vært, og 
så lenge det finnes begrenset med erfaringer fra denne type innovasjonsarbeid i offentlig sektor. 
Blant annet er et spørsmål hvordan mission-tilnærmingen skiller seg vesentlig fra tradisjonell 
programorganisering i offentlig utviklingsarbeid.  
 
Den foreliggende plattformen er vår implementering av mission-tilnærmingen. I tenkingen rundt 
mission-orientert innovasjonsarbeid har vi imidlertid latt oss inspirere av samarbeidet med miljøet 
tilknyttet Stimulab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon, og med Stimulab-miljøet selv 
(DogA/Digdir) - herunder deres innleide rådgiver på mission-tematikken, Dan Hill (fra svenske 
Vinnova). 
 
Bottom-up og top-down 
Helt overordnet gjelder at arbeidet innenfor rammene av vår mission vil og må ta utgangspunkt i 
brukernes behov. Modellen har karakter av innovasjonsprogram, hvor de eksperimenter, prosjekter 
og tiltak som igangsettes er orientert mot reelle og prioriterte sluttbrukerbehov. Det er hva som er 
viktig for sluttbrukerne og som gir effekt for dem som skal prege innsatsen og styre prioriteringene 
gjennom hele perioden. Innsatsen skal måles på hvilke nyttevirkninger målgruppen opplever.  
 
Samtidig har innsiktsarbeidet i ASB ettertrykkelig vist hvor komplekse sammenhengene er, og 
hvordan utfordringer i tjenestenes møte med brukerne også reflekterer systemiske forhold og 
rammebetingelser både i tjenestene og på samfunnsnivå. Vår mission er ambisiøs og utfordrer 



etablerte “systemer”, forvaltningstradisjoner og ansvarsgrenser. Gjennomføringen vil fordre tiltak så 
vel i de enkelte styringslinjer som på tvers av statlige sektorer og på tvers av forvaltningsnivåene. Det 
vil være nødvendig med endringer og justeringer i utformingen av tjenestene brukerne møter, 
hvordan tjenestene samarbeider og deler ressurser, i utformingen av møtet mellom tjenester og 
brukere (blant annet gjennom digitalisering av dialogen) og med hensyn til brukerinvolvering. 
Hvordan tjenestene utformes og hvordan de operativt seg imellom samarbeider, henger sammen 
med de rammebetingelser og nasjonale systemer og føringer de er underlagt. Det er en betydelig 
kompleksitet vi står overfor. Tidsperspektivet er derfor satt til ti år - til 2032.  
 
Sentrale deltakere og interessenter 
Det å nå vår mission vil kreve et nært samarbeid mellom de departementer og direktorater som 
sammen definerer rammebetingelsene for tjenestene mot målgruppen. De må i større grad enn til nå 
samordne sine virkemidler, tenke helhetlig og fra brukernes perspektiver, utvikle felles løsninger og 
systemet, og i det hele tatt koordinere og målrette sin innsats mot den aktuelle målgruppen. Vår 
mission krever også et tett samarbeid mellom staten som premissgiver og kommunene, mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten, og mellom aktørene i både offentlig, privat og frivillig sektor 
som til sammen står for det samlede tjenestetilbudet for målgruppen. Ikke minst fordrer 
gjennomføringen at målgruppens behov står i sentrum for de prioriteringer og valg som gjøres, og at 
de blir involvert i utviklingsarbeidet.  
 
I ASB har virksomhetene som har samarbeidet vært Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, 
Utdanningsdirektoratet, NAV og Statped (som alle har vært involvert i Stimulab-prosjektet) - i tillegg 
til Flekkefjord kommune. Bufdir har vært invitert. I en foreslått varig struktur etablerer de nevnte 
statlige etatene en felles innovasjonsportefølje, med et felles fagmiljø/enhet i en av virksomhetene - 
og med en sentral, fast finansiering. Styringsgruppen forutsettes å bestå av de involverte statlige 
virksomhetenes toppledere.   
 
Spesialisthelsetjenesten trekkes inn gjennom avtaler mellom direktoratsgrupperingen og de enkelte 
regionale helseforetak, eventuelt helseforetak, etter hvert som eksperimenter, demonstratorer og 
etter hvert utrulling av nasjonale endringer i tjenestene finner sted. I nødvendig grad forankres 
helseforetakenes tilslutning i de respektive foretaksprotokoller og i Helse- og omsorgsdepartementet 
som eier av helseforetakene.  
 
Kommunesektoren trekkes inn gjennom en avtale mellom direktoratsgrupperingen og KS ved de 
strukturer som måtte finnes egnet for dette. Et samarbeid med KS’ Partnerskap for radikal 
innovasjon (og spesielt satsingen Ungt utenforskap) vil være riktig forankring. Samarbeidet må også 
forankres i konsultasjonsordningen mellom staten og KS. Formålet med en formalisert 
samarbeidsstruktur mot kommunesektoren er behovet for mobilisering av eksperiment- og 
demonstratorkommunene – med sine tjenester rettet mot barn og unge, som del av arbeidsformen 
under vår mission.  
 
Flere parallelle initiativer – blant annet i kommunesektoren – adresserer ulike behov hos vår 
målgruppe eller i tjenestene de møter. Felles er at de legger til grunn behovet for tverrsektorielle og 
innovative tilnærminger til de utfordringer vi står overfor i dag. For at den samlede innsatsen skal 
være effektiv vil arbeidet innen vår mission måtte koordineres med disse initiativene og 
innovasjonsprogrammene. 
 



Statsforvalterembeter i fylker hvor det foregår eksperimenter og demonstatorprosjekter vil også 
måtte trekkes inn i samarbeidsstrukturen etter behov. Arbeidet mot vår mission vil kunne føre til 
vedvarende endringer i statsforvalternes arbeidsformer og roller i en tverrsektoriell og koordinert 
oppfølging av tjenestene til målgruppen. Eventuelle slike endringer som følger av anbefalinger etter 
gjennomførte eksperimenter og regionale demonstratorer, vil måtte forankres i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som har ansvar for statsforvalterne.  
 
Forankring i departementene 
Topp-forankring er nødvendig for en mission.  Dette betyr at de involverte direktoratenes 
overordnede departementer må forutsettes å understøtte det tette samarbeidet mellom 
direktoratene. Dette vil kunne omfatte samarbeid om finansiering og gevinstoppfølging, løpende 
koordinering av styringssignaler til det arbeid som berører vår mission,  og andre former for 
tilrettelegging – for eksempel innarbeidelse av ny kunnskap i pågående politikkutvikling, 
regelverksutvikling og innsats på å koordinere mellom sektorene.   
 
Andre interessenter 
Frivillig sektor-aktører involveres av departementsgrupperingen etter behov, i den grad 
eksperimenter og tiltak adresserer frivillig sektor-aktører direkte, eller i den grad det vurderes som 
strategisk viktig å mobilisere til innsats i regi av frivillig sektor-aktører for at tjenestetilbudet skal 
skalere.  
 
Det er viktig også å mobilisere private aktører, herunder kommersielle interesser som tilbyr tjenester 
i markedet. Det er eksempelvis mange private helsetjenesteleverandører som er del av det samlede 
tjenestetilbudet. Også disse vil bli invitert inn i de kunnskapsnettverk og andre nettverksstrukturer 
som etableres. Dersom private aktører i løpet av missionarbeidet blir en sentral eller dominerende 
mottaker av innovasjonsmidler eller blir sterkt trukket inn i arbeidet med å utvikle tjenester mot de 
aktuelle målgruppene, må privat sektor også representeres i styringsstrukturene. Dette må 
fortløpende vurderes.     
 
Foreldre/foresatte og barn/unge i eksperimentkommunene blir direkte involvert som enkeltindivider. 
Pasientorganisasjoner, interesseforeninger og andre med engasjement på brukersiden vil bli invitert 
inn i kunnskapsnettverk og andre aktuelle nettverksstrukturer. Det er også relevant å videreføre de 
panelstrukturer av brukere (både sluttbrukere og brukere i tjenestene) som er etablert i Stimulab-
prosjektet, og hvor utfordringer, behov, muligheter og forslag til løsninger kan diskuteres, modereres 
og verifiseres.    
 
Portefølje av innovasjonsarbeid og tiltak frem mot mission 
Vår mission vil ha som arbeidsform å eksperimentere, foreslå og prøve ut tiltak, lære, justere og 
bevege seg frem mot et mål langt der fremme i tid. Den til enhver tid pågående porteføljen av 
innovasjonstiltak vil utgjøre “kjernen” i missionplattformen, sammen med en mekanisme for løpende 
måling av effekter og gevinster knyttet til målgruppens livssituasjon.  
 



 
Figuren over illustrerer en sentral portefølje av prosjekter og andre innovative tiltak, rettet mot 
målgruppens behov og det fremtidsbilde vi har definert. Dette er en lærende mekanisme, i det nye 
eksperimenter, prosjekter og tiltak fortløpende vil komme inn i porteføljen, mens andre går ut. De 
eksperimenter som ikke fungerer, fases ut – mens de som viser seg å gi effekt, overtas av “linjen” 
eller utvides til større piloter og demonstratorer, samtidig som erfaringene gir læring til neste bølge 
av eksperimenter og tiltak.      
 
Porteføljen vil være en balansert portefølje av ulike typer prosjekter og tiltak:  

• eksperimenter og andre utforskende prosjekter i de brukernære tjenestene,  
• forsøk og tiltak av systemisk karakter (for eksempel tidsavgrensede prøveordninger vedtatt 

på statlig nivå, lov- og forskriftsendringer, budsjettmessige disposisjoner), 
• utredningsarbeid,  
• initiativ til tiltak og prosjekter i andre aktørers utviklings- eller innovasjonsporteføljer,  
• endringer og tiltak inn mot egen linje i de involverte direktoratene, ved 

statsforvalterembetene, eller i de respektive overordnede departementene  
 
Porteføljestyringen vil være løs på den måten at det ikke skal være strikte definisjoner av hva som 
skal oppnås, langs et veikart eller lignende. Vi har definert en mission, men nøyaktig hvordan en 
forbedret hverdag ser ut i 2032, vet vi ikke helt. Selv om vi vet omtrent hvilken retning vi skal bevege 
oss, vet vi heller ikke helt hvilken vei som er smartest til målet. Prosjektene og tiltakene må bidra til 
gradvis oppbygging av innsikt om de løsninger som kan bidra til å gjøre situasjonen for målgruppen 
bedre enn den er nå. Metoden for å skaffe til veie innsikten og bevege verden nærmere målflagget er 
å bruke penger på å eksperimentere, prøve og feile i de aktuelle tjenestene og i samhandlingen 
mellom dem, i tjenestenes møte med brukerne, i brukernes tilgang på gode verktøy og grad av 
involvering, og i det systemiske (lover, regler, økonomisk handlefrihet mv.).   
 
En sentral del av porteføljen vil være innovative og brukernære prosjekter som igangsettes ved hjelp 
av en finansieringsmekanisme - en pott på i størrelsesorden 10-20 mill. kr for årlig “utlysning” mot 
aktører i både offentlige, frivillig og privat sektor. Dette vil ikke være en tilskuddsordning i ordinær 
forstand, men mer en sum frie midler som direktoratsgrupperingen og dens porteføljekontor kan 
mobilisere nye prosjekter for. Porteføljekontoret vil ha som sentral oppgave å mobilisere gode 
forslag til prosjekter og tiltak, allokere midler til de av disse som vurderes mest relevante for 
innovasjonsporteføljen, og følge opp de prosjektene og tiltak som får finansiering.    



 
Eksperimentering vil være den “vanlige” prosjektformen i innovasjonsporteføljen. Eksperimentering 
er en metode som gir trygghet og frihet for kreativitet og nytenking. Veien fra innsikt til idé, og videre 
til uttesting er kort - og det er ufarlig å “feile”. Innovasjonsarbeidet kan på denne måten bli mer 
smidig og effektivt. De prosjekter og tiltak som blir del av innovasjonsporteføljen vil med andre ord 
ofte ha kort eller mellomlang tidshorisont, og adressere en avgrenset problemstilling. Mange av 
prosjektene og tiltakene vil ha leveranser som blir input til innovasjoner lengre frem i tid. Midlene 
bør bare unntaksvis gå til tiltak som tar flere år å få realisert, siden et større omfang langvarige 
utredninger og utviklingsprosjekter vil kunne undergrave mekanismene for læring og for nødvendig 
justering av kursen i arbeidet. Langsiktige prosjekter bør fortrinnsvis finne andre 
finansieringsmekanismer, eller overtas av linjen hos mest berørte aktør.   
 
Kriteriene for valg av prosjekter/tiltak til innovasjonsporteføljen bør forslagsvis være (i prioritert 
rekkefølge):  

• Hvor nyttig er prosjektet for brukerne? Hvilken effekt vil det ha, og hvor?  
• Hvor nyttig er prosjektet for tjenestene? Hvilken effekt vil det ha, og hvor? 
• Hvor nyttig er prosjektet sett fra et overordnet systemnivå? 
• Hva er kost/nytte og det samlede økonomiske eller samfunnsmessige gevinstpotensialet? 
• Hvordan prosjektet bidrar til balanse i innovasjonsporteføljen (dekker de behov som til 

sammen må adresseres av ASB)?  
 
En del av innovasjonspotten som disponeres må også kunne brukes til å delfinansiere prosjekter og 
tiltak i andre offentlige programmer og satsinger, for derigjennom å dytte disse i en retning som er 
riktig eller relevant for vår mission. Stimulab-prosjektet har som del av sitt innsiktsarbeid identifisert 
en lang rekke eksisterende initiativer som i ulik grad kan være relevante å støtte eller påvirke, heller 
enn å gjøre noe helt nytt.  
 
Måling og gevinstfokus 
I Stimulab-prosjektet har vi definert gevinster på bruker-, tjeneste- og systemnivå. På litt sikt 
forventes at innovasjonene fra innovasjonsporteføljen vil gi resultater i form av blant annet 
tidsbesparelser for familiene, økt livskvalitet for foreldre og barn, økt yrkesdeltagelse for foreldre, 
økt deltakelse og gjennomføring av skolegang for barn, bedre kvalitet på tjenestene, tidsbesparelser i 
saksbehandlingen, økt jobbtilfredshet i tjenestene, bedre samarbeid med og samordning av 
kommunale tjenester, mer effektiv bruk av statlige midler, færre og mer koordinerte og treffsikre 
statlige satsninger, bedre omdømme og større tillit til offentlig sektor.    

Som grunnlag for arbeidet mot vår mission er det gjennomført en nullpunktmåling mot brukerne, for 
å speile noen av de relevante indikatorene knyttet til deres livskvalitet og livssituasjon. De forhold 
ved de foresattes hverdagssituasjon vi mener kan tjene som indikatorer for mission-arbeidet, er:  

• Hvor mange timer foreldrene i en gjennomsnittsuke bruker på å lete etter informasjon, 
kartlegge rettigheter og skrive søknader/klager.  

• Hvor mange timer de i en gjennomsnittsuke bruker på å koordinere mellom tjenestene og 
administrere at deres barns rettigheter blir oppfylt i skolen/barnehage og på fritiden. 

• Hvor mange timer de brukte på den siste søknaden de sendte (relatert deres eller deres 
barns livssituasjon og behov). 

• I hvilken grad de opplever at de får medvirke og blir hørt av kommunen før det tas 
avgjørelser om tjenestetilbudet til barnet.  

• Opplevd livskvalitet 
 



Vår missionplattformen omfatter også et metodisk opplegg for løpende målinger på denne type 
indikatorer. Det vil også være nyttig å fortsette med både ungdomspanel og foreldrepanel for å 
kunne gå dypere inn i å forstå behovene enn det man klarer gjennom enkle målinger, og som et varig 
instrument for å verifisere graden av måloppnåelse eller bevegelse i retning vår mission.  
 
Hovedhensikten med å måle er å se om vi nærmer oss målet og om vi klarer å “følge” vår 
missionfortelling. Målinger vil vise oss effekter av arbeidet, slik at vi eventuelt kan korrigere kurs, 
endre porteføljesammensetning, styrke den samlede innsatsen eller iverksette andre relevante tiltak. 
Målingene må innarbeides som en del av direktoratenes rapportering i linjen, til overordnede 
departementer. Som selvpålagt styringsverktøy og som virkemiddel for mobilisering av opinionen er 
det også viktig å offentliggjøre målingene - gjerne på en form som skaper medieoppmerksomhet og 
debatt. Kommunikasjonsarbeid vil være en viktig del av porteføljekontorets aktivitet.   
 
Læring og kunnskapsbygging 
Et viktig element i missiontilnærmingen er å ha begrep om den samlede innsatsen på området, og 
alle de innovative prosjekter og andre tiltak rettet mot målgruppen og de utfordringer de står i – 
enten disse er initiert som del av vår mission eller ikke. Dette fordi innsatsen under 
missionporteføljen skal rettes inn mot der den trengs mest, og fordi samarbeid med aktuelle aktører 
og utviklingsprogrammer er en del av mission-tilnærmingen. En ambisiøs mission må nødvendigvis 
også mobilisere de aktører og initiativer som allerede er i gang (selv om dette er med andre 
utgangspunkt og litt avvikende agendaer), ellers vil ikke bestrebelsene skalere.  
Porteføljekontoret må derfor som en av sine oppgaver vedlikeholde en oversikt over utviklingsarbeid 
og pågående prosesser rettet mot vår mission, både det som foregår i vår egen innovasjonsportefølje 
og det som pågår eller startes opp i andre porteføljer.  
 
En integrert del av porteføljestyringen vil være den kontinuerlige læringen, som innebærer å samle 
kunnskap om resultater og effekter av de tiltak, utforskende prosjekter og piloter/demonstratorer 
som ligger i oversiktene. Dette vil være en løpende og systematisk review - hva har vært forsøkt; 
hvordan fungerte det, og under hvilke forutsetninger; hva var viktige læringspunkter; bør vi gå videre 
langs dette sporet; kan dette skalere opp nasjonalt; etc. Læringen må løpende dokumenteres, 
distribueres til alle interessenter – herunder kommuniseres til relevante myndigheter. Kunnskapen 
vil også gå inn som utgangspunkt for kommende års bruk av innovasjonsmidler, slik at porteføljen 
løpende beveger seg inn på relevante områder og i riktig retning.  
 
Kunnskap og læring i eksperimenter og erfaringer fra de enkelte prosjekter og demonstratorer må 
gjennom finansieringen måtte forutsettes bli dokumentert av eksperimentene og prosjektene selv. 
Den samme forutsetningen gjelder tiltak og prosjekter i andre initiativers porteføljer som 
delfinansieres under vår mission.  
 
Organisering og drift 
Det operative miljøet, enten vi kaller det for porteføljekontoret, innovasjonskontoret, sekretariatet 
eller annet, etableres i et av direktoratene, med en dimensjonering på anslagsvis 4-5 årsverk. 
Oppgavene vil være:  

• Ta initiativ til nye eksperimenter og prosjekter, herunder mobilisere og dele ut midler til gode 
forslag til eksperimenter og innovative forsøk.  

• Løpende styring av innovasjonsporteføljen: oppfølging av prosjektene, vurdere nye 
prosjekter, utfasing av prosjekter, sikre dokumentasjon og læring.  



• Forvalte mekanismene for skalering fra eksperiment og forsøk til demonstratorer, og videre 
til full implementering og drift - herunder sikre overføring til relevant linjeorganisasjon. 

• Koordinering mot tilknyttede satsinger og nettverk, slik som Program for radikal innovasjon  
• Forvalte samarbeidet mellom direktoratsgrupperingen og kommuner, helseforetak, 

statsforvalterne, frivillig sektor mv.   
• Vedlikeholde kontaktnett av relevante aktører, organisere arenaer og fora for involvering.  
• Mobiliserings- og kommunikasjonsarbeid. Forankring av arbeidet med vår mission både 

utover/på tvers av sektorer og oppover mot regjering og politisk nivå.  
• Måling og gevinstfokus. På vegne av direktoratene rapportere til overordnede 

departementer på en koordinert måte. 
 
Det vil være en fremskutt og krevende jobb å være ansatt ved porteføljekontoret. Oppgavene er 
mange og sammensatte og vil kreve en tverrfaglig kompetanse ved kontoret – herunder kunnskap 
om tjenestene, forvaltningskompetanse, prosjektfaglig kompetanse, digital forståelse og 
kommunikasjonsfaglig kompetanse.   
 
Krav til organisering og ledelse av en mission 
En missionorientert tilnærming vil kreve noe nytt både av de involverte virksomhetene og av ledelse. 
Det kreves et endret mindset hvor de involverte er opptatt av å rive ned faglige og byråkratiske 
siloer, og tenke mer brukerorientert, helhetlig og på tvers av tradisjonelle ansvarsområder - frem 
mot en overordnet og felles mission.  
 
I sin beskrivelse av premissene for mission-tenkingen skriver Mariana Mazzucato blant annet at 
aktørene bak en mission må finne djerve og ambisiøse styringsstrukturer og finansiering som 
muliggjør koordinering på tvers av sektorer og virksomheter. Videre at det trengs ledere som tør å ta 
risiko, som vil utforske og utfordre rammebetingelser. Mission som tilnærming er noe annet enn 
ordinære prosjekter og programmer. En mission kan ikke bli betraktet gjennom tradisjonelle kost-
nytte analyser. Satsningen må ses i en bredere kontekst, og ut fra en anerkjennelse av den 
kompleksitet og langsiktighet som må til for å løse en kompleks problemstilling eller oppgave.  
 
Styringsmodell 
I en satsing som skal sikte mot en tenkt fremtid ti år frem i tid er det mer enn sannsynlig at nye 
brukerbehov, teknologiske muligheter og endringer i omgivelsene for øvrig vil tvinge oss til å flytte 
noe på de målformuleringer som vi setter oss i dag. Den overordnede missionformuleringen for ASB 
bør likevel stå noenlunde fast.  
 
Målstrukturen for arbeidet bør i utgangspunktet utledes av missionstatement og den 
missionfortellingen vi har definert, og bør fortrinnsvis fange opp de måleindikatorene om livskvalitet 
som er omtalt over. Målstrukturen må være gjennomgående kjent og innarbeidet hos alle de 
involverte direktoratene/etatene, og gjenspeiles i deres arbeid på området - herunder inngå i deres 
rapportering i linjen. 
 
Arbeidet med vår mission vil ha karakter av programsatsing med noen rammer, men vil for øvrig 
være mer “fri” og fleksibel enn programkonstruksjonen vanligvis er. Det bør blant annet være en 
dynamikk i hva slags prosjekter som igangsettes, hvem som deltar (det vil kunne tas opp nye 
deltakere), og hvordan midlene benyttes. Dette gjør også at det ikke bør etableres et langsiktig 
veikart for porteføljen. Dette ville eventuelt ha stivet til arbeidsformen og prioriteringene 



unødvendig. Det utarbeides årlige arbeidsplaner som utformes på basis av hvor arbeidet står og hva 
som vurderes å være behovet for innsats fremover - og som formidles ut og til relevante 
myndigheter. 
 
Et av direktoratene bør få oppgaven med å organisere den daglige forvaltningen av 
innovasjonsporteføljen, og dette direktoratet disponerer de økonomiske rammene over sitt budsjett. 
Det bør utredes om de andre aktørene skal kunne trekke på samme ramme, for å understøtte et 
smidig samarbeid mellom aktørene. Direktoratenes ledere er styringsgruppe for mission.   
 
Beslutninger om prioriteringer i porteføljen må forutsettes fattet gjennom konsensus mellom de 
involverte direktoratene. Det forutsettes for øvrig at alt arbeid med vår mission, og de valg og 
prioriteringer som gjøres er kunnskapsbaserte og transparente i formen. Endringer av 
missionformuleringer, målformuleringer, tidsperspektiver, målgrupper etc. må være mulig, men 
fordrer både konsensus mellom aktørene og god forankring i regjeringen.  
 
Porteføljekontoret inngår på vegne av direktoratsgrupperingen de nødvendige samarbeidsavtaler, 
blant annet med helseforetakene. Avtale mellom staten og KS bør forankres i KMD og 
konsultasjonsordningen. Det etablerer også arenaer og andre fellesstrukturer som er nødvendig for 
arbeidet, og finansierer disse over det rammetilsagn som er gitt for arbeidet.  
 
Direktoratsgrupperingen må ha mekanismer for å ta opp nye aktører i samarbeidet om oppdraget, 
herunder nye statlige aktører, men også aktører i privat eller frivillig sektor -  i den grad dette blir 
aktuelt på grunn av innovasjonsporteføljens sammensetning og den videre skalering av 
innovasjonene.  
 
 
 


