
Saman om ein betre kommune - 
innovasjonsnettverket  

 

2. nettverkssamling 15.-16. oktober 2013 

Mariken Prag, Riche Vestby og  Gustav Weiberg-Aurdal, KS 

 



Disse dagene  skal vi:  

• Lære av hverandre!  

 Hva har vi gjort? 

 Hvor står vi?  

 Hva gjør vi nå?  



Behov 

Løsning Test 

Rundt og rundt… 

Innovasjonshjulet 



Veikart for velferdsteknologi 

 

 

 
http://www.ks.no/veikartforvelferdsteknologi/ 
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Overordnet 

målbilde 

Her er vi NÅ 

Innovasjonsutfordring 

DDD 

Innovasjonsutfordring 

BBB 

Innovasjonsutfordring CCC 

Innovasjonsutfordring 

AAA 



 



«Suksessformelen» for å lykkes med innovasjon: 

BEHOV 
x 

LØSNINGENS VERDI 
x 

ILDSJEL/PÅDRIVER 
x  

TEAM 
x 

FORANKRING 
 
 
 

Til ettertanke:  
hvis du har null på en av disse er prosjektet dømt til å mislykkes! 

 
Kilde: Curtis Carlson 



Innovasjonsspørsmålet 

Hamar 

Hvordan kan vi sørge for at ansatte ønsker og får muligheten til å arbeide i 
større stillinger? 

 

Frøya 

Hvordan kan vi bidra til at kommunen utnytter seg av tilflytternes 
kompetanse? 

 

Nøtterøy kommune 

Hvordan sørge for at tjenesten forstår kompetansebehovet? Hvordan 
kartlegge behovet? Hvordan sørge for at behovet dekkes? 

 

 



Innovasjonsspørsmålet 

Kristiansund 

Hvordan kan vi sørge for at Frei sykehjem rekrutterer og beholder rett 
kompetanse på riktig sted, slik at tjenesten blir av god kvalitet? 

 

Grong kommune 

Hvordan kan vi bidra til at ansatte i Grong kommune øker nærværet? 

 

Sarpsborg 

Hvordan skal vi motivere den enkelte medarbeidere til å ta mer utdannelse? 

 

 

 



Vi holder skjema..  

Program tirsdag 15.oktober: 
 11.30-12.30  Lunsj  
 12.30-13.00  Innledning – nettverkslederne  

  Velkommen, om agenda, program og veien videre  
  Hva skal vi? Hvorfor? Hvordan?  

 13.00-16.30  Kommunepresentasjoner:  
 13.00-14.30  Hamar kommune og Frøya kommune 
 14.30-15.00  Pause  
 15.00-16.30  Nøtterøy kommune og Kristiansund kommune   
 16.30-17.00  Pause 
 17.00-18.00   KRDs time  
 19.30   Festmiddag  

 
Program onsdag 16.oktober: 
 08.30-10.00  Kommunepresentasjoner:  
    Grong kommune og Sarpsborg kommune  
 10.00-10.30  Utsjekk 
 10.30-11.00  «Walk and talk».   
 11.00- 13.00  Veien videre: 
    Hvilke verktøy er tilgjengelige? 
    Tid for den enkelte kommune til å se fremover. 
    Neste samling   
 13.00   Lunsj og vel hjem.  

 



Vi vil høre mer!  
 

• Presenter hva som er gjort og status på følgende områder: 
– Innsikt i behovet  
– Kunnskap om løsningens verdi  
– Temaet  
– Ildsjel/pådriver  
– Forankring  

• Presenter innovasjonsspørsmålet – hva har skjedd?  
• Hvilke utfordringer møter vi?  
• Hva har vi lyktes godt med og hvorfor gjorde vi det?  

 



Veien videre 
      
 • Hva har vi lært? 

• Hvilke refleksjoner har vi gjort oss etter å ha hørt de andre? 

• Hvilke konsekvenser får dette for vår vei videre?  

• Hvor står vi mht de fem fundamenter ? 

• N3  

• Initiativ mot media  



Kom i gang med metodeverktøyet N3  

 
 
 
 
 
 
 
http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/ 
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Til refleksjon  

1. Neste nettverkssamling; mars 2014  

2. Hva skal være gjort på følgende områder: 

• Avdekke behov 

• Utvikle løsninger 

• Teste løsninger 

• Justere  en eller flere av fundamentene 

3. Hvem må involveres i dette arbeidet? 

4. Hvilke behov har prosjektlederne? 

 



Nei takk Nei takk 
!!  Vi har Vi har 

ikke tidikke tid  

Vi er i gang!  


