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Tjenestedesign

UTVIKLE 

IDEER

-

Hvordan kan 

behovet møtes

SAMLE INNSIKT

-

Forstå behovet

IMPLEMENTERE

-

Følge opp

DESIGN, TEST OG 

BYGGE

-

«Virker det»



Et godt og stabilt naboskap

Samtidighet, ikke                     litt 
her og litt der

Jeg trenger at noen ser de lange 
linjene

Hjelp til å forstå og navigere 
systemet

Jeg trenger hjelp til å forbli i en 
stabil situasjon



TiltakTiltak

TiltakTiltak

TiltakTiltak

TiltakTiltak

TiltakTiltak

Plan

Ordinær forvaltning Velferdslab

Investeringsplanen 
gjennomføres og eventuelt 
justeres

360° kartlegging og 
investeringsteamet lager en 
investeringsplan sammen 
med innbygger

Innbyggeren har behov for 
tjenester fra kommunen

Innbyggeren har behov for 
tjenester fra kommunen

Virksomhetene vurderer 
behovet hver for seg

Virksomhetene iverksetter 
tiltak hver for seg
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"Akkummulerte" ikke-prissatte virkninger

Akkummulerte prissatte virkninger
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"Akkummulerte" ikke-prissatte virkninger

Akkummulerte prissatte virkninger

Besparelse for individet og samfunnet

Grafene er illustrative
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Investeringsleder

Investeringsteam

En 
familie/innbygger

Tillitsperson/
Nettverk

BLI FANGET OPP
Forklare, samtale & bli med

INVESTERE
Jobbe mot mål

VEDLIKEHOLDE
Justere plan/ ”sjekke” fremgang

MILEPÆL – KLARER MEG SELV
Feire & Avslutte

Hvordan jobber vi?



Investere

Bærekraftig

Fange opp Vedlikeholde

InvesteringslederTillitsperson

En familie/innbygger

Investeringsteamet

Investeringsteam



Velferdslabmøte



«Duken gjør at jeg føler meg inkludert
og delaktig i min plan»

En innbygger i Asker kommune

«Jeg synes bruk av duken var utrolig bra og 
virkningsfullt. Det vi snakket om ble tydelig både for 
bruker og for de andre deltakerne i møtet»

En ansatt etter sitt første møte med arbeidsduken



Evaluere

Lavinntektsfamilie med 
innvandrerbakgrunn.
3 barn og 1 barn med
funksjonsnedsettelser

UHOLDBAR
«Bli fanget opp»

UTSATT
«Investere»

STABIL
«Vedlikeholde»

BÆREKRAFTIG
«Avslutte»

November 
2016

August 
2017



Asker velferdslab har flyttet deltakerne i piloten fremover 
mot en bærekraftig livssituasjon

2 ungdommer
3 familier

1 ungdom
1 familie

2 ungdommer
3 familier

1 familieGR
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Suksessfaktorer

§ Innbyggeren i sentrum – Hva er viktig for deg?
§ Felles målbilde, skaper felles retning
§ Myndiggjorte medarbeidere
§ Tempo
§ Langsiktighet
§ Evaluering – justering
§ Sammen – samskaping



Erfaringer så langt

ü Fremdeles en pilot

ü For tidlig å implementere i kommunen slik det er pr.i dag. Det læres opp nye 
investeringsledere hvor vi tester ut hvordan det er for ansatte å være 
investeringsleder uten å være frikjøpt. 

ü Gjennomfører jevnlige kurs hvor alle i Asker kommune om Velferdslab

ü Investeringstankegangen – måten å jobbe og tenke på er lagt til grunn i
planen til Nye Asker



Asker velferdslab

Et praktisk eksempel på hvordan velferdstjenester kan 
forandres fra å handle om saker til å handle om mennesker

“Ingen beslutning om meg
skal tas uten meg ...! "



Vi går fra å tenke 
velferd som en kostnad

til å tenke 
velferd som en  investering
.



Asker velferdslab


