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Agenda 

• KS sin Gevinstkokebok 

• Praktisk eksempel med et ØTK prosjekt 

• Innovasjon i ØTK 



 
KS sin Gevinstkokebok (GKB) 

• Finnes her: 
http://ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/kommit/gevinstrealisering/  

  
• «Matcher» med www.prosjektveiviseren.no  
• www.samveis.no – en naturlig videreutvikling av GKB 

• Alle er veiledere. Ikke oppskrifter! 

http://ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/kommit/gevinstrealisering/
http://ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/kommit/gevinstrealisering/
http://ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/kommit/gevinstrealisering/
http://www.prosjektveiviseren.no/
http://www.samveis.no/


 
Konsept fasen 

• Kartlegging og involvering av 
interessenter/linje 

• Endrings- og prosessanalyse 



 
Planlegge og Gjennomføre (to faser) 

• Planlegge 

– Involvering av linjen 

– Gevinstrealiseringsplan (levende dokument) 

– Tiltak knyttet til endringsledelse 

• Gjennomføre 

– Involvering av linjen 

– Forankring i linjen 

 



 
Overlevere og Realisere (to faser) 

• Overlevere 

– Involvering av linjen 

– Interessenter det må jobbes mest aktivt med 
fremover 

• Realisere 

– Involvering av linjen 

– Jobber linjen med endringsledelse? 



Digital barnehage 

 
Et samarbeidsdrevet innovasjonsprosjekt 

 



 
Konsept fasen 
• Vi brukte ikke ordet «prosjekt», men «forbedringsarbeid» 

 
– Gevinster: 

• Mye bedre å jobbe da. De involverte «gir» mer og er 
mer engasjert 

• Det er da mulig å bygge TILLIT. Den muliggjør at mer 
kommunikasjon og samarbeid kan skje 

• Man bygger opp en ny arbeidskultur 
 

– Public value: 
• Barnehageforeldre vet nå (veldig tydelig) hvor 

kommunen vil med barnehagesektoren vår 
 

 



 
Konsept fasen  

• Følelser. Empowerment. Motivasjon. 

– Diskusjonen skjer rundt arbeidsprosesser (og hva dette 
betyr til ansatte og innbyggere) og ikke rundt et IT system 

– Bruk av kreative metoder 

– Involvering (hele veien). Blir sett og hørt og tatt på alvor. 

 

– Gevinster:  

• Større bevissthet rundt det JEG kan gjøre i rollen min og 
større vilje til å faktisk gjøre noe med det.  

 

– Public value: 

• Proaktive ansatte og innbyggere som KREVER endringer 



Konsept fasen: 
Følelser. Empowerment. Motivasjon. 

• Hva ønsker du 
deg fra et sånt 
system? 

• Hva synes du er 
mulig å få til? 

• Hva enes vi om 
det vi går for? 

• Da går vi for 
det! Kan du 
hjelpe meg å få 
det til? 



 
Konsept fasen 

• Involvering av foreldrene 
• Involvering av de ansatte 
• Rolle endring 
• Holdning 
• … 



 
Konsept fasen 

De involverte bygde på hverandres ideer.  
 
Eks: Standardmeldinger 



 
Planlegging- og Gjennomføringsfase 
• Løpende gevinstrealisering : fiber i Lensbygda, Skreia 

og Nordlia 

 

– Gevinst: 

• Bedre infrastrukturer i kommunen 

 

– Public value: 

• Mer attraktivitet som bokommune 

• En forståelse at et hvert prosjekt kan faktisk levere 
«public value» 



 
Planlegging- og Gjennomføringsfase 
• Ansatte og barnehageforeldre: 

– Definerte kravspeken 

– Identifiserte vurderingskriteriene som kommunen skulle bruke 

– Vurderte tilbudene 

– Gevinst:  

• Nye og spennende funksjoner som virkelig hjelper både 
ansatte og foreldre 

• Et helt annet nivå av forankring! 

– Public value:  

• Innovasjon i det norske «barnehage» markedet 

• Bedre bestillerkompetanse 



 
Overlevering- og Realiseringsfase 
• Autonomt superbruker nettverk på tvers av 

barnehagene, med rokering av ansatte 

 
– Gevinst:  

• Uformell og levende innovasjonsarena 

 

– Public value:  

• Internt eksempel i organisasjonen 

• Vi bygger på den måten opp et innovasjonsøkosystem 
som skal ha en slik samarbeidsorientert holdning med 
innbyggerne våre i fremtiden 



 
Overlevering- og Realiseringsfase 
• Et møte per kvartal med kvartalsvise leveranser 

– Prioritering skjer i samarbeid med Mykid 
(www.mykid.no ) ut i fra gevinstenes verdi til de 
ansatte og foreldre 

 

– Gevinster: 
• Kontinuerlig forbedring som er forankret i linjen 

 
– Public value:  

• Internt eksempel i organisasjonen 
• Krever en endring i arbeidskulturen. En mer proaktiv 

organisasjon 

http://www.mykid.no/


 
Overlevering- og Realiseringsfase 

• Spredning 

– De 3 forutsetninger for at dette kan spres: 

• Bli kjent med prosjektet 

• Bli kjent med «aktører» 

• «Oversettelse» 



 
Det vi har oppnådd: 

 

• Kommunikasjonskvalitet har økt med 151% mellom 
skilte foreldre og barnehagene 

 

• Foresatte som er kjent med det pedagogiske 
arbeidet som er gjort i barnehagen har økt med 
60% 

 



 
Det vi har oppnådd: 

• Foresatte som har full oversikt over 
kommunikasjonen som skjer med barnehagen har 
økt med 74% 

 

• 50% av de ansatte tilbringer mer tid med barna 

 

• 35% av de ansatte har frigjort tid til annet arbeid de 
ikke fikk prioritert tidligere 



 
Det vi har oppnådd: 

 

• Hvordan? 
 

Gevinstverktøy_prosjekt.xlsx


 
Østre Toten kommune og Innovasjon 



Å styre små og store endringer 

«Du må tenke på de store tingene når du holder på med de små tingene, 
slik at alle de små tingene beveger seg i riktig retning.» 

– Alvin Toffler 



Helhetlig styring fra idé til gevinst 
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Metodikken = årshjulet 
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KommIT Prosjektportalen 

https://github.com/prosjektstotte/sp-prosjektportal  

https://github.com/prosjektstotte/sp-prosjektportal
https://github.com/prosjektstotte/sp-prosjektportal
https://github.com/prosjektstotte/sp-prosjektportal
https://github.com/prosjektstotte/sp-prosjektportal


 
KommIT Prosjektportalen 

 

 

• Vil dere utvikle SAMVEIS inne på 
Prosjektportalen? 



 
Takk for meg! 

 
 

• André Alves 

• Andre.alves@ostre-toten.kommune.no  

• 41 47 57 29 
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