Fra kostnad til investering
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1. Innledning
Asker velferdslab er en modell og en metode for å sikre langsiktige koordinerte tjenester med
innbyggeren/familien i sentrum. Denne måten å jobbe på;
 opererer på tvers av kommunens tjenesteområder.
 er ikke en erstatning for de ordinære og pågående tjenestene.
 retter seg mot innbyggere eller familier med behov for langsiktige, tverrfaglige og
koordinerte tjenester, og målgruppen er således innbyggere og familier med sammensatte
og komplekse behov.
 er en system- og ressursmodell som virker inn mot individet og systemet samtidig.
Det å investere tid og ressurser i mennesker ligger til grunn for arbeidet. I Asker velferdslab går
kommunen fra å tenke velferd som en kostnad til å tenke velferd som en investering. Kommunen
setter innbyggeren i sentrum og organiserer seg rundt innbyggeren. Alle relevante aktører
(offentlige, frivillige eller private) som kan bidra til å forbedre livssituasjonen til innbyggeren/familien
samarbeider om å finne gode, langsiktige løsninger. Innbyggeren/familien er med som med-investor
og tar et stort ansvar for å endre livssituasjonen sin.
Dette dokumentet beskriver først og fremst den praktiske metoden for arbeidet, samt beskriver
investeringstankgangen som ligger til grunn for velferdslab.
Målet med velferdslab er å bidra til at en familie eller en ungdom få bedre levekår, øker sin
livskvalitet og vil på sikt ha behov for mindre tjenester fra det offentlige.

2. Bakgrunn
Asker velferdslab er utviklet fra 2013 og frem til i dag. Først gjennom en konseptfase, deretter en
pilotfase og til slutt en videreutviklingsfase. Utviklingsarbeidet har vært organisert som et prosjekt
med prosjektgruppe og styringsgruppe. Underveis i arbeidet har Asker kommune fått både nasjonal
og internasjonal oppmerksomhet for arbeidet.
Velferdslab mottok i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonspris. Juryen
fremhevet følgende; «Asker velferdslab er noe av det mest radikale når det gjelder brukerorientering
juryen har sett».
Fase 1 - konseptfase
I 2013 ble Asker kommune spurt om å være pilotkommune for å teste ut tjenestedesignmetodikk i
utformingen av boligsosiale tjenester. Prosjekteier var DOGA og prosjektet ble finansiert av
Husbanken. Tjenestedesignbyrået LiveWork Studio i samarbeid med SoCentral, stod for leveransene
rundt brukermedvirkning, konseptutvikling og design. Hensikten med prosjektet var å skape ny
retning innenfor boligsosiale tjenester og skape «Fremtidens boligkontor».
Gjennom dialog med innbyggerne og ansatte i innsiktsfasen av prosjektet, ble det tydelig at det
opprinnelige omfanget for prosjektet var for snevert. Innbyggere med komplekse bo- og
livssituasjoner uttrykte at de ofte ikke fikk dekket sine behov. Ansatte i kommunen uttrykte på sin
side at de ikke opplevde å få utført sitt arbeid på en tilstrekkelig hensiktsmessig måte.
Utvalgte innsikter fra brukerne:
 Jeg trenger at noen ser de lange linjene
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Jeg vet hva som er god bosituasjon for meg
Hjelp til å forstå og navigere i systemet
Jeg trenger hjelp til å forbli i en stabil livssituasjon
Et godt og stabilt naboskap
Samtidighet, ikke litt her og litt der

Utvalgte innsikter fra ansatte:
 Vi opplever helt klart at vi ikke disponerer ressursene riktigst mulig for brukerne
 Det er ikke et godt nok samarbeid på tvers
 Vi som jobber tett på brukerne vet ofte hva som kommer til å trengs i tiden fremover. Det
burde jo danne grunnlaget for beslutninger
Med bakgrunn i materialet fra tilbakemeldingene startet arbeidet med å analysere og se på
sammenhenger og avhengigheter mellom kommunens tjenester og brukernes behov.
Arbeidet resulterte i at man ønsket å utfordre den tradisjonelle forvaltningstankegangen, kommune
2.0, der kommunen har fokus på tjenesteproduksjon, der brukeren sees på som en «kunde» av
kommunale tjenester.
Dette var starten på å utvikle et helhetlig tjenestekonsept som skulle omhandle alle kommunens
velferdstjenester. Tjenestekonseptet ble basert på følgende hypotese: «Hva om kommunen tenker
som en investor som investerer i mennesker, og ikke bare er en forvalter av saker?». Dette
konseptet ble kalt Asker velferdslab.
Fase 2 – pilotfase: I 2015 ble det besluttet å gå videre til en pilotfase hvor tjenestekonseptet skulle
videreutvikles for å teste hypotesen. Piloten ble gjennomført i perioden fra 2016 til 2018. Dette
dokumentet baserer seg på erfaringer fra denne piloten.
Fase 3 – videreutviklingsfase: I denne fasen var arbeidet knyttet til en videreutvikling av velferdslab
som modell, inklusive arbeidet med å sammenstille og modifisere ulike metodeverktøy. Parallelt ble
det utviklet en effektmodell med mål om å se på sammenhenger mellom investeringen og fremtidige
gevinster av arbeidet Det vises til vedlagte rapport med beskrivelse av effektmodellen.
Fase 4 – implementeringsfase: Prosjektet er nå inne i en implementeringsfase: Styringsgruppen for
prosjektet har besluttet at velferdslab skal implementeres i tjenesteområdene Oppvekst og Velferd. I
2020 vil det arbeides med å klargjøre velferdslab for implementering.

3. Nasjonale og kommunale føringer
Nasjonale føringer:
Asker velferdslab som metode svarer opp flere av de nasjonale strategiene innen helse og
velferdsområdet. De mest relevante er:
 Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov
 Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020
 Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015 - 2017)
 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, NAV
Asker velferdslab svarer også på flere av kommunens gjennomgående mål og strategier under
bærekraftsmålene God utdanning, God Helse, og Samarbeid for å nå målene. I tillegg underbygger
velferdslab-tenkningen innenfor Medborgerskap, og Kommune 3.0.
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4. Kommunen som investor
-

Kommunen ser på seg selv som en investor i mennesker fremfor en forvalter av saker.

Det å tenke som en investor betyr for kommunen å se alle relevante og tilgjengelige ressurser samlet,
og benytte disse til det beste for innbyggeren. For å få til dette må kommunen forstå hvilke
investeringer som kan skape gevinst i form av varig endring i innbyggernes liv.
Gjennom at kommunen er en investor i mennesker, og ser mulighetene og ressursene hos
innbyggeren, skal innbyggerens behov stå i sentrum i hele prosessen.
Investeringstankengen bygger på følgende grunnleggende prinsipper:


Verdier: Investeringstenkningen legger til grunn et ressurs- og mulighetsfokus og baserer seg
på kommunens verdier; raus, modig, nær og skapende. Sammen med innbyggeren/familien
skal kommunen bidra til at den enkelte opplever å lykkes med sine ambisjoner og behov.



Individuell tilpasning: Innbyggeren/familien er i sentrum i hele prosessen og med en
ambisjon om at «ingen avgjørelser om meg tas uten meg». Sammen med
innbyggeren/familien settes det sammen et investeringsteam basert på den enkelte
innbygger/families behov og drømmer.



Brukerperspektivet: Den bakenforliggende ideen bak velferdslab er skapt gjennom innsikt fra
brukerne, og det er videreutviklet med tanke på brukerens behov. Velferdslab er ikke utviklet
for at systemet skal fungere bedre. Det er først og fremst utviklet for at
innbyggerperspektivet skal bidra til økt kvalitet og mer treffsikre tjenester.



Tidlig investering: Det skal settes inn nok ressurser tidlig basert på en helhetlig kartlegging av
innbyggerens behov, der målet er å bedre livssituasjonen til den enkelte familie/innbygger.
Prinsippet om forebygging og tidlig innsats skal ligge til grunn i arbeidet.



Langsiktighet: Alle involverte tjenesteområder/ressurser utarbeider sammen en langsiktig og
målrettet plan basert på den enkeltes behov og mål. Kommunen skal sikre gevinster på kort
og lang sikt, både for den enkelte, for kommunen og for samfunnet.



Koordinert samtidighet: Basert på familien/innbyggerens behov lages det en
investeringsplan med tiltak på kort og lang sikt. Planen gir en tydelig arbeidsfordeling og
sikrer koordinering på tvers av alle tjeneste- og virksomhetsområder. En navngitt person er
ansvarlig for oppfølging av avtalen. I velferdslab skal kommunen organisere seg rundt
innbyggeren, istedenfor at innbyggeren organiserer seg rundt kommunen.



Utnytte alle tilgjengelige ressurser: Innbyggeren, kommunen og andre relevante aktører
investerer sammen for å oppnå gevinster for innbyggeren og for samfunnet. For å sikre
optimal ressursutnyttelse av kommunens ressurser er det avgjørende at ansatte har
myndighet til å kunne ta beslutninger. Dette sikrer effektive beslutningsprosesser og
koordinert samtidighet. Jevnlig evaluering og justering er også avgjørende for å sikre optimal
ressursutnyttelse og måloppnåelse.

Investeringstankegangen hvis sammenliknet med en mer tradisjonell forvaltningstankegang, vil gi
noen forskjeller, jfr. figuren under. I ordinær forvaltning må den enkelte ta kontakt med mange
instanser for å få tjenester og tiltak. I velferdslab vil alle aktuelle instanser samler seg rundt
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innbyggeren/familien. Figuren viser også et tenkt ressursbilde, der det lønner seg å investere tidlig
for å spare kostnader på sikt. Det må understrekes at grafene ikke er reelle tall.
Figur 1: Ordinær forvaltning vs velferdslab

Når kommunen er investor må følgende sikres:
 Kommunen benytter tilgjengelige ressurser på tvers av virksomheter, fag og tjenester.
Investeringsbeslutningene fattes av et tverrfaglig investeringsteam
 Kommuner utnytter alle offentlige ressurser og andre ressurser i Asker-samfunnet samlet.
 Kommunen gir medarbeidere i investeringsteamet myndighet til å ta beslutning og finne
løsninger sammen med innbyggeren og resten av investeringsteamet.
 Kommunen ser på innbyggeren som en medinvestor og har ansvar og myndighet.
 Én person, investeringslederen, er ansvarlig for å følge opp planlagte tiltak og sikre at planen
følges. Investeringsavtalen evalueres jevnlig og nødvendige justeringer sikres.
Investeringstenkningen bryter med «forvaltningsorientert tankegang» på følgende måte:
Forvaltningsorientert tenkning
Kartlegging innenfor fagområder
Én bruker og ofte ett problemområde i fokus
Vedtaksmyndighet fortrinnsvis hos
ledere/fagansvarlige Beslutninger skjer i
etterkant av møter
Vi jobber innenfor et fagområde eller en
virksomhet og samhandler med hverandre
Ansvarsgruppe for en bruker

Investeringstenkning
En helhetlig, 360 graders, kartlegging av hele
familien alle relevante fagområder sammen
Hele familien i fokus
Myndiggjøring av medarbeidere der muligheter og
løsninger utarbeides sammen i møtet. Avgjørelser
tas raskt for å sikre fremdrift og koordinert
samtidighet.
Vi har et bredere perspektiv der alle relevante
aktører jobber mot felles mål
Et bredere sammensatt investeringsteam for hele
familien
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En plan for hvert familiemedlem eller for hver
tjeneste.

En felles investeringsplan for hele familien som
oppsummerer mål, tiltak og ansvar

Kortsiktigplan

Langsiktighet

Reparasjon

Forebygging og tidlig innsats

Måler tiltak

Måler effekt

Ingen eller tilfeldig langsiktig evaluering

Evaluerer og følger opp gevinster

4.1 Innbygger som med-investor
Som beskrevet over, sees den enkelte innbygger/familie på som medinvestor. Det er den enkelte
som gjør den største innsatsen for å nå målene i investeringsplanen. Tiltakene og målene på kort og
lang sikt skal alltid være basert på innbyggerens behov og drømmer.
Et avgjørende mål er også at verdigrunnlaget, fremgangsmåten i velferdslab skal så langt det lar seg
gjøre utjevne definisjonsmakten mellom innbyggeren og hjelpeapparatet.
Utarbeidelse av mål og tiltak, og med-investor-rollen skal sikre større grad av brukermedvirkning
(samarbeid om målene), og brukerinvolvering (hva er viktig for meg?). Velferdslab bygger på det
grunnleggende prinsippet om en sterk og valid brukerinvolvering der «ingen avgjørelser om meg tas
uten meg». Innbyggeren skal oppmuntres aktivt til å bidra med å være involvert i utarbeidelse av mål
og tiltak og at ønskede endringer er forankret i en forståelse av eget ansvar og myndighet.

4.2 Investeringsferden
For å illustrere endring i en innbyggers livssituasjon, som følge av tiltakene som planlegges og
gjennomføres, er det utarbeidet en «investeringsferd». Investeringsferden består av fire trinn, eller
kategorier: Uholdbar, Utsatt, Stabil og Bærekraftig. Disse kategoriene omfatter kombinasjoner og
grader av utfordringer innen bolig, arbeid/skole, nettverk, økonomi, fysisk/psykisk helse og barnas
oppvekstsvilkår. Når investeringsteamene jobber, er målet å flytte flest mulig av
innbyggerne/familiene lengre mot høyre i investeringsferden, altså mot en stabil eller bærekraftig
situasjon. Se rapport om Gevinstberegningsmodellen for mer utfyllende informasjon om hvordan
stegene i investeringsferden kan benyttes i måling og evaluering. Situasjonene i investeringsferden er
beskrevet i figuren nedenfor.
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Figur 2: Beskrivelse av situasjonen i de ulike stegene i Investeringsferden

5. Målgrupper
I løpet av pilotperioden har det vært tre definerte målgrupper for Asker velferdslab:
Familier med levekårsutfordringer
Familiene har ofte lav inntekt, evt. i kombinasjon med gjeld, trangboddhet, utfordringer med
fysisk og/eller psykisk helse hos et eller flere familiemedlemmer, svak tilknytning til
arbeidslivet, ofte lite nettverk, lav deltakelse i fritidsaktiviteter osv.
Utsatte unge, ca. 16-25 år
De unge kjennetegnes ofte av krevende oppvekst, ikke gjennomført videregående opplæring,
svak tilknytning til arbeidslivet, utfordringer med fysisk og/eller psykisk helse, krevende
bosituasjon, lite nettverk osv.
Familier med barn med nedsatt funksjonsevne
Familiene har ofte lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med gjeld, trangboddhet, krevende
omsorgssituasjon, utfordringer med fysisk og/eller psykisk helse hos et eller flere
familiemedlemmer, svak tilknytning til arbeidslivet, ofte lite nettverk, lav deltakelse i
fritidsaktiviteter osv.
Alle brukere i velferdslab har sammensatte utfordringer innenfor områdene helse, arbeid, bolig og
økonomi. En fellesnevner er ofte også deres svake tilknytning til lokalsamfunnet og ressurser i
nettverket rundt familiene.
Kommunen erfarer at fremgangsmåten kan egne seg for alle brukere av kommunens tjenester med
behov for langsiktige og koordinerte tjenester fra det offentlige.
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Inklusjonskriterier:
 Familien/innbyggeren samtykker til at alle relevante tjenester kan samarbeide.
 Familien/innbyggeren ønsker en endring og er klare for å forplikte seg.
 Familien/innbyggeren har komplekse og sammensatte behov, og har behov for ulik
fagkompetanse.
 Det er hensiktsmessig å jobbe langsiktig/legge en langsiktig plan med mål og tiltak.
 Det er potensiale for å investere.

6.1 Avgrensinger mot andre prosjekter/innsatser
Det er flere innsatser, prosjekter og metoder som har som mål å koordinere og samordne
tjenestetilbudet til brukere. Det er derfor viktig å se de ulike innsatsene i sammenheng og klargjøre
avgrensninger og for når og hvordan de ulike verktøyene evt. skal/kan samspille.
Forslag til klargjøring og avgrensing mot andre prosenter og innsatser:
 Koordinator og individuell plan. Dette er lovpålagte tjenester rettet mot enkeltindivider.
Velferdslab retter seg mot hele familien og lager en samlet plan med mål og tiltak. Den
lovfestede retten til koordinator og individuell plan kan ivaretas gjennom investeringsteamet
og investeringsleder, eller kan ivaretas som en parallell prosess for en enkelt bruker, for
eksempel et barn med funksjonsnedsettelser.
 Strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam, har mange likehetstrekk med velferdslab og bygger
på flere av de samme elementene. Tverrfaglig oppfølgingsteam har et tydelig helsefokus, og
legger stor vekt på samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten.
Velferdslab skiller seg også fra tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam ved det tydelige
fokuset på investering og forebygging. Tverrfaglig oppfølgingsteam har et langsiktig
perspektiv, med fokus på mestring av egen situasjon.
 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF) er et prosjekt gjennom NAV, og har
sammenfallende målgrupper i den forstand at HOLF retter seg mot barnefamilier med
vedvarende lav inntekst (sosialhjelp). Velferdslab som metode kan benyttes i arbeidet i HOLF.
Velferdslab er i større grad sektorovergripende i den forstand at alle tjenester innenfor
tjenesteområdene Oppvekst og Velferd er inkludert i arbeidet.
 Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en innsats initiert av Helsedirektoratet rettet mot barn og
unge. Noen kommuner benytter velferdslab som metode for barn/unge som har behov for
tverrfaglige og sammensatte tjenester på nivå 3 i BTI modellen.

6. Hvordan jobber vi?
Velferdslab er ikke et nytt kontor eller mottak. Alle kommunens tjenester innenfor oppvekst, helse,
sosial, velferd deltar der det er relevant. Velferdslaben «eies» av alle virksomhetene.
Velferdslab-metoden er forankret hos alle relevante virksomhetsledere. Virksomhetslederne har gitt
myndighet til sine ansatte. I praksis betyr dette at ansatte som møter i et investeringsteam har
myndighet innenfor sitt fagfelt til å finne løsninger, og legge en plan for den enkelte
familie/innbygger. Myndigheten benyttes til å sikre en effektiv og hensiktsmessig koordinering av de
tjenestene som trengs for å bidra til at familien får bedret sin livssituasjon.
Veien inn til velferdslab går gjennom kommunens tjenester. Alle kommunens tjenester kan melde inn
familier/innbyggere til velferdslab. Dette kan for eksempel være en helsesøster, ansatte i barnehage,
familiekonsulent, barnevernet, NAV, tjenestetildeling, flyktningetjenester, Psykisk helse og
rustjenester osv. Fastleger eller andre samarbeidspartnere kan også ta kontakt.
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Jevnlig arrangeres det kurs for ansatte om velferdslab. Her forberedes ansatte på hva det vil si og
delta i et investeringsteam, hva som ligger i investeringstenkningen og det gis opplæring i bruk av
verktøy.

7.1 Rollebeskrivelser
Investeringsleder
En investeringsleder har en portefølje av familier/innbyggere og leder investeringsteamene.
Ambisjonen er at alle relevante virksomheter skal ha dedikerte ressurser til investeringsledelse.
En investeringsleder – en proff koordinator:
 Har god oversikt og god rolleforståelse over egen virksomhet, kommunen og øvrig
hjelpeapparat.
 Er god på å lede møter
 Er god på relasjonsbygging
 Ser løsninger og muligheter
 Har evne til å drive prosesser fremover og skape resultater
 Har (får?) myndighet til å ta beslutninger
 Ser helheten, også utenfor egen virksomhet/fagfelt
Oppgavene til en investeringsleder er:
 Ansvarlig for å koordinere investeringsteamet
 Skal sikre
o en hensiktsmessig og bred sammensetning av investeringsteamet, også med
ressurser utenfor kommunen
o at det gjennomføres en bred og helhetlig kartlegging av hele familiens situasjon der
deres behov, ønsker og drømmer kommer tydelig frem
o at det utarbeides en plan med mål og tiltak på kort og lang sikt
o oppfølging av planen og at denne følges
o at planen evalueres og justeres
o at investeringsteamet har en relevant sammensetning
o at målene nås
o at langsiktige gevinster for familien og for kommunen oppnås
Investeringsteamet
Det opprettes et investeringsteam for hver familie/innbygger som deltar i velferdslab.
Investeringsteamet består av familien selv, en tillitsperson, relevante fagpersoner fra kommunens
tjenester, representanter fra spesialisthelsetjenesten, fylkeskommune, lokalsamfunnsaktører som
frivillighet, eller andre aktører som er relevante for å nå familiens mål.
Sammensetningen av teamet kan ofte endre seg underveis i takt med endrede behov hos
familien/innbyggeren. Endringer skal alltid skje i samråd med brukeren.
Antallet i teamet bør også være på et nivå som ivaretar familiens behov og sikrer god relasjon,
kommunikasjon og maktbalanse.
Deltakerne i investeringsteamet er relevante fagpersoner ut fra innbyggerens/familiens behov.
Deltakerne har med seg myndighet til å ta beslutninger fra sin leder. Myndighetsrommet avtales på
forhånd.
Dette forventes av deltakerne:
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Er aktive deltakere i møtet med innbyggerne
Ser muligheter og løsninger sammen med innbyggeren og de andre i investeringsteamet
Følger investeringstenkningen
Bidrar til å kartlegge familiens/innbyggerens situasjon bredt, formulere mål og finne
løsninger sammen med familien/innbyggeren
Følger opp avtalte tiltak og planer
Gir tilbakemelding til investeringsleder mellom møtene
Følger opp avtalte justeringer

Det er også avgjørende for å lykkes å ha med deltakere utenfor kommunen. Dette kan være aktører i
den enkeltes lokalsamfunn som innbyggertorg, frivillige organisasjoner, representanter fra idrettslag,
men også naboer eller andre støttespillere.
Tillitsperson
Alle innbyggere som deltar blir oppfordret til å ha med seg en person fra sitt nettverk som
støttespiller og som deltaker inn i investeringsteamet. En tillitsperson kan være en mor, tante, nabo,
arbeidsgiver, fotballtrener osv.

7. Fasene i arbeidet
Fase 1: Oppstart
Ved oppstart befinner familiene/innbyggeren seg i en uholdbar eller utsatt livssituasjon. Familien og
kommunen er enige om at man sammen ønsker å investere for å bidra til en bedret livssituasjon.
Det opprettes en investeringsleder og et investeringsteam.
Fase 2: Investere
I investeringsfasen gjennomfører investeringsteamet en helhetlig kartlegging og benytter «duken»
som verktøy. Investeringsteamet utarbeider en plan med mål og tiltak på kort og lang sikt.
De ulike aktørene i teamet investerer basert på avtalen. Planen evalueres jevnlig og justeres ved
behov.
Fase 3: Vedlikeholde
Familiene/innbyggeren befinner seg nå i en stabil situasjon. Deres livssituasjon er bedret og noen mål
er nådd. Tjenester kan avsluttes eller rundes av når gevinster er oppnådd. Måloppnåelsen feires og
overganger markeres. Fortsatt kan det være behov for å sikre det som er oppnås gjennom å legge en
plan for veien videre. Nye investeringer og sammensetning av investeringsteam vurderes. Fortsatt
jevnlig evaluering og justering av planen.
Fase 4: Avslutte
Noen familier/innbyggere skal ha tjenester og kontakt med hjelpeapparatet i hele livsløpet. Det å
forbli i en stabil situasjon kan være et fullverdig mål for mange. En hensiktsmessig avslutning må
avtales i hvert enkelt investeringsteam. Et bærende prinsipp er langsiktighet. Hva langsiktighet
innebærer er individuelt.
For en nærmere beskrivelse av fremgangsmåte, se vedlegg 1: Asker velferdslab, Veileder.

8. Beskrivelse av verktøy
Arbeidsuken
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Arbeidsduken «duken» er et stort ark 70x100 cm, som ligger midt på bordet i investeringsmøtene.
Dette er et kartleggingsverktøy som hjelper investeringsteamet å kartlegge hva som fungerer, hva
som ikke fungerer og hva som er familiens ambisjoner og drømmer. Duken bidrar til å:
 Kartlegge bredt. Få frem innbyggerens ressurser og drømmer.
 Skaper likeverdighet mellom innbygger/familien og kommunen.
 Lager en felles og koordinert plan. Får tydelig frem hvilken fagkompetanse som trengs og
hvordan dette må koordineres på kort og lang sikt for å få til en endring for
innbygger/familien.
 Duken som arbeidsverktøy bryter med de ordinære kommunale arbeidsmetodene, både i
form og innhold. Den hjelper investeringsteamet å se hele familien samlet og tenke nytt og
på tvers av fagområder og tjenester.
 Duken sikrer også løpende evaluering ved at det er veldig tydelig hva som ble avtalt på
forrige møte.
Det er utarbeidet en arbeidsduk som benyttes i samtaler med barn. Det er duk med symboler/bilder
til bruk for barn og innbyggere med svake norskkunnskaper.
Investeringsavtalen
Basert på kartleggingen på duken utarbeider investeringslederen en investeringsavtale. Dette er en
avtale mellom kommunen og innbyggeren. Avtalen beskriver familiens mål, den enkelte aktørs
investering på kort og lang sikt, samt ansvarsfordelingen mellom aktørene.
Måling og rapportering
Ved oppstart av velferdslab gjennomføres det en 0 punkts måling av familiens subjektive og objektive
levekår. Dette er under revidering. Målingen danner grunnlag for vurdering av familien/innbyggerens
situasjon basert på investeringsferden, samt ???
Denne målingen danner grunnlag for beregningen av kommunens gevinster over tid. Vise til
beregningsmodellen, vurdering av suksessrate

9.4 Effektmodell
Effektmodellen tar utgangspunkt i investeringsferden. Investeringsferden er brukt for å illustrere at
en innbygger som flytter mot høyre i investeringsferden vil medføre gevinster for innbygger,
kommune og samfunnet som helhet. Når en innbygger flyttes mot høyre representerer dette en
forbedring i innbyggerens situasjon med tilhørende effekter. Gevinstene av denne endringen i
situasjon er unngåtte samfunnskostnader som uføretrygd eller økt produksjon dersom
innbyggeren kommer ut i jobb. Figur 1 nedenfor illustrerer hovedtilnærmingen i modellen.
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Figur 1 Illustrasjon av tilnærming i modellen

En viktig egenskap til modellen er at gevinstpotensialet er størst ved å flytte en innbygger eller
familie fra en uholdbar til utsatt situasjon. Gevinstpotensialet blir mindre jo nærmere
innbyggeren eller familien kommer en bærekraftig situasjon. Kostnadene er også høyest ved å
flytte en innbygger eller familie fra uholdbar til utsatt. Disse egenskapene gjenspeiler den
risikoen Asker kommune tar som investor. En investering i en innbygger i en uholdbar situasjon
har høy kostnad og høy risiko, men har også tilsvarende høy avkastning. For en grundig redegjørelse
av modellen, se følgenotat til videreutviklet effektmodell.

9. Avsluttende refleksjoner
Utviklingen av velferdslab som modell og metode har vært en langvarig prosess og vil også fremover
ha behov for videreutvikling. Gjennom pilotering, videreutvikling har kommunen gjort seg ulike
erfaringer. Dette kan oppsummeres med følgende suksessfaktorer:







En tydelig lederforankring og nok ressurser som blir avsatt er avgjørende for å lykkes.
Et bredt spekter av virksomheter og tjenester må ha eierskap og være involvert for å lykkes.
Fokuset på samarbeid med frivillige, den enkeltes nettverk og lokalsamfunn er avgjørende for
å lykkes.
Myndiggjorte medarbeidere gir innbyggerne koordinerte og treffsikretjenester i rett tid.
Fordi beslutningene tar utgangspunkt i en felles forståelse for innbyggerens samlede
livssituasjon, så øker også treffsikkerheten og kvaliteten.
Ansvarsplassering hos én person er en viktig suksessfaktor, dvs. dyktige og dedikerte
investeringsledere.
Velferdslab gir nye måter å samarbeide på internt i kommunen og med andre offentlige
etater, og frivillige aktører. Felles langsiktige mål skaper felles retning og bidrar til å finne
løsninger, benytte resursene på tvers. Dette gir også med treffsikkerhet og effektivitet.
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Det er fortsatt behov for videreutvikling i forbindelse med implementering. Blant annet bør det
jobbes med å utvikle en mer valid rapportering for i større grad kunne følge familiene/innbyggernes
utvikling. Metoden kan også med fordel testes ut i for flere målgrupper og i ulike sammenhenger.

Informasjonskilder:
 Om Asker velferdslab - Asker kommmune.no
 Om Asker velferdslab – Veiviseren.no
 Presentasjon om Asker velferdslab , ordfører Film
 Innovasjonsprisen 2017 – Asker.kommune.no
 Rapport fase 1, Fremtiden boligkontor
 Rapport fase 2, Asker velferdslab
 Følgenotat til videreutviklet effektmodell for Asker velferdslab, PWC-Rapport
 OECD rapport
 Proba-rapport 2018:01 Erfaringer med velferdslab – Asker kommune
Vedlegg:
1. Asker velferdslab - veileder
2. Samtykkeskjema
3. Informasjonsbrosjyre til innbyggere
4. Arbeidsduk
5. Arbeidsduk for barn
6. Arbeidsduk for innbyggere med svake norskkunnskaper
7. Investeringsavtale
8. Måleskjema/Kartleggingsskjema – Innbyggeres levekår – under videreutvikling
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