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Innovasjon i Asker
- mulighetenes kommune
Asker kommune har en visjon som utfordrer. Å være
mulighetenes kommune innebærer at både den enkelte
innbygger og hele askersamfunnet får muligheten til å
lykkes med sine ambisjoner, ønsker og behov.
Kommunen står overfor et økende gap mellom etterspørsel etter tjenester og tilstrekkelige ressurser til fortsatt å være mulighetenes kommune for både innbyggere, ansatte
og næringsliv. Dette kommer til uttrykk i lokale "samfunnsﬂoker". Begrepet er utledet
fra det engelske "wicked problems", og brukes
som en fellesbetegnelse på store, komplekse
samfunnsutfordringer. For eksempel har
■ Forebygging og tidlig innsats
utviklingen i Norge de siste tiårene gitt økt
■ God helhet og samhandling
materiell velstand for de ﬂeste, men også
■ God kvalitet
større ulikheter i levekår. Asker er ikke noe
■ Nødvendig kompetanse
unntak. Slike utfordringer blir nå satt på
agendaen og krever nye løsninger. I kommunens handlingsprogram trekkes det frem
ﬁre hovedutfordringer for årene som kommer:

Det ﬁnnes mange deﬁnisjoner på innovasjon.
Asker har valgt denne:

Innovasjon har blitt en fellesbetegnelse for utviklings- og endringsaktiviteter der
hensikten er å skape varig endring som gir økt verdi. Kjennetegn på innovasjon er at
vi gjerne søker utenfor kjente rammer og nettverk for å ﬁnne gode løsninger, samt at
risikoen ofte er høyere enn i andre tiltak.

«Innovasjon er å skape
verdier på nye måter»

La oss ha blikk for nye muligheter, tenke nytt, nyttig og
sammen nyttiggjøre det. Lykke til!
Hilsen Lene Conradi, ordfører
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«Det handler ikke om å rive de tradisjonelle siloene,
men om å koble dem sammen»
– Lars Bjerke, rådmann

Det handler om det Kommunenes Sentralforbund (KS) kaller å bringe de gode løsningene hele veien fra idéer til gjennomført praksis, altså fra nytt, via nyttig til nyttiggjort!

Innovasjon omfatter både radikale endringer og utvikling i mindre skala. En forskjell
fra øvrig utviklingsarbeid er at innovasjon utfordrer de tradisjonelle "siloene".
Samskaping og deling er svært viktig i innovasjonsarbeid, og erfaring viser at
det ikke er så lett å få til i enkeltstående tiltak og prosjekter. Dette stiller
krav til nye samarbeidsformer og endret arbeidspraksis.
For å bli bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, ønsker
Asker kommune å styrke organisasjonens innovasjonsevne.
Samfunnet forandrer seg stadig raskere, og derfor er det
viktig å trene opp endringskompetansen. En innovativ
organisasjon må våge å tråkke opp nye løyper, våge å
la seg utfordre av andres syn på både behov og løsningsvalg, samt evne å fullføre, også når risikoen
oppleves ukomfortabel. For å lykkes med dette
må kommunens ledere og medarbeidere involvere innbyggerne i arbeidet med å ﬁnne de
gode måtene å utvikle askersamfunnet på.
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Et åpent samfunn
Åpenhet er utgangspunktet for innovasjonsarbeid. Åpenhet for innspill fra innbyggere
og tjenestemottakere gir ekte innsikt i reelle
behov. Åpenhet mot et utvidet nettverk av
samarbeidspartnere gir et bredere perspektiv på
mulige løsningsvalg. Åpenhet i ansattes daglige
møter med innbyggerne gir kortere vei fra prøving
og feiling til gode løsninger.
Åpenhet er en av Asker kommunes grunnverdier. De andre to er troverdighet og
gjensidig respekt. Sammen danner disse tre en god plattform å bygge et inkluderende lokalsamfunn på.
Asker kommune ønsker å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig stabil og robust
innovasjonskultur. Dette krever god forankring i egen organisasjon og aktiv innsats for å
knytte til seg de rette samarbeidspartnerne utenfor kommuneorganisasjonen.

ET ÅPENT INNOVASJONSSYSTEM
Innovasjonsstrategien skal bidra til en strukturert innovasjons- og delingskultur, både
på tvers av de ulike tjenesteområdene i egen organisasjon men også i samspill med
eksterne aktører. Dette nettverket representerer vårt innovasjonssystem. Ofte ﬁnnes
løsningen på et problem i et helt annet miljø enn der problemet er. Et stadig mer nettverksorientert samfunn gir gode muligheter for å komme opp med gode løsninger, og jo
bredere nettverkene er, jo bedre blir disse mulighetene.
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det fungerer best når det er åpent.»
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«De store innovasjonene bor
helt på grensen til de
latterliggjorte ideene»
– Brendan Boyle

Kommunen må aktivt jobbe for å ﬁnne sin rolle i dette samarbeidet, for å samordne
ressursene og styrke den totale gjennomføringskraften.

POLITIKERE

ANDRE AKTØRER I OFFENTLIG SEKTOR
(KS/Fylker/Stat/Akademia m. ﬂ.)

INNBYGGERE
ANDRE AKTØRER I PRIVAT SEKTOR
(Næringsliv/Frivillighet/Akademia m. ﬂ .)

KOMMUNEADMINISTRASJONEN

Ved å deﬁnere egne styrker og svakheter kan organisasjonen vurdere hvor man skal
bruke intern utviklings- og endringskompetanse, og hvor det er best å bruke andre for
å ﬁnne løsninger. Økt samhandling mellom aktører på tvers av askersamfunnet kan
skape nye måter å møte velferdsutfordringene på.
Partnerskapsavtaler
er avtaler som kjennetegnes ved gjensidig
fordelaktig og dialogbasert
samarbeid. Ved å kombinere aktørene sine ressurser og kompetanse, kan
en arbeide sammen for å
utvikle sosial aktivitet og
derav økt livskvalitet for
kommunens innbyggere.
Slike partnerskap kan
kreve nye ﬁnansieringsformer. Sosial Impact Bonds
er ett av ﬂere verktøy som
kan utforskes videre.
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Offentlig Privat Innovasjon
handler om å utnytte tidligfasen før en anskaffelse der
offentlige og private aktører
går i dialog rundt et behov
der målet ikke er kjent og
deﬁnert på forhånd. Norge
har liten tradisjon for dette,
men det er et av områdene
hvor det ligger et stort
potensial i å utvikle nye løsninger gjennom innovative
anskaffelsesprosesser.
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Sosialt entreprenørskap
handler om å bruke
virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å
løse samfunnsproblemer.
Målsetningen for denne
type entreprenørskap er å
skape løsninger, som først
og fremst har en positiv
effekt på samfunnet og
deretter er økonomisk
bærekraftig.
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Innovasjonstiltak innenfor
ett tjenesteområde

TENK GLOBALT, HANDLE LOKALT
Utviklingstakten i Asker kommune er allerede stor og det gjennomføres et stort antall mindre forbedringstiltak og utviklingsprosjekter.
Potensialet er imidlertid stort for å øke nytteverdien av disse, gjennom å dele resultater og spre løsninger på tvers av de tradisjonelle
«siloene».

Innovasjonstiltak på tvers av
ﬂere tjenesteområder
Innovasjonstiltak som
krever samskaping
på tvers av sektorer
og bransjer

Mindre forbedringer
innen ett tjenesteområde

GEVINST
Innovasjon i små steg

Radikal innovasjon

I

N

Ved å jobbe mer systematisk med å skape en samlet oversikt
over og dele resultatene fra mindre tiltak, kan vi knytte
disse sammen og skape løsninger på større problemer
enn hva tiltakene i dag løser hver for seg. For å illustrere dette, er det utformet en modell for innovasjon i
Asker kommune. Denne synliggjør at organisasjonen
trenger "innovasjonsmuskler", det vil si vilje til og
kultur for å kontinuerlig lete etter forbedringer og
nye muligheter for samhandling og samskaping.
Dette er en forutsetning for innovasjon som
arbeidsform, enten det er snakk om mindre
innovasjonstiltak eller store, radikale innovasjoner.

NO

E

L

De radikale innovasjonene vil derimot alltid være færre, fordi få
organisasjoner makter å håndtere for mange store utviklingsaktiviteter på én gang. De virkelig store utfordringene krever langsiktig
og strategisk innsats og samarbeid med mange aktører, men kan
samtidig dra nytte av resultater fra de mindre aktivitetene.

VA S

JONSMU

SK

"KOMMUNEN" - FRA FORMYNDERSKAP TIL FELLESSKAP
Samfunnsutviklingen har de siste 50 år utfordret kommunens tradisjonelle rolle. Dette
er en trend som er synlig i hele Skandinavia. Skanderborg kommune1 i Danmark omtaler
disse endringene som overgangen fra "Kommune 1.0", via "Kommune 2.0" til "Kommune 3.0". De peker på kommunens vei fra 60-tallets strenge myndighetsutøverrolle via
90-tallets servicerolle, til at kommunen i dag ses på som hele «det lokale fellesskapet»,
der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere som en ressurs og partner gjennom
nye former for samskaping og samarbeid.

«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

KOMMUNE 1.0
Kommunen bestemmer
"ovenfra-og-ned".

KOMMUNE 2.0
Brukeren bestemmer.
"Kommunen bærer
deg gjennom livet".

KOMMUNE 3.0
Vi bestemmer sammen.
"Hva skal vi få til i
fellesskap i dag?".

1) http://www.skanderborg.dk/
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AKTIVE POLITIKERE

Samhandling og arbeidsfordeling
Innovasjonsprosesser utfordrer den politiske ledelsen til å tenke mer langsiktig, gi
administrasjonen rom for å prøve og feile, samt å involvere innbyggere og andre
samfunnsaktører i utformingen av nye løsninger. En tettere samhandling med eksterne
aktører betyr ikke at man setter det representative demokratiet ut av spill, men snarere
at det suppleres og styrkes gjennom en løpende dialog.

Politikerne i Asker kommune har tatt et tydelig eierskap til arbeidet med innovasjonsstrategien, og vist stort engasjement gjennom hele prosessen.
Mandatet til strategiprosessen ble vedtatt i formannskapet våren 2013. Her understreket politikerne at de ville involveres aktivt i det videre arbeidet med strategien.
Gjennom ﬂere arbeidsseminarer har vi drøftet hvordan politikerne og administrasjonen
kan og må jobbe sammen for å støtte opp under utviklingen av nye løsninger.

Innovasjonsarbeid trenger et tillitsbasert handlingsrom. Politisk og administrativ ledelse
har et felles ansvar for å skape og opprettholde dette. I Danmark har de erfart at tillit er
så viktig at de i sitt arbeid med å fornye offentlig sektor har satt i gang en tillitsreform.
Politisk og administrativ ledelse har blitt enige med arbeidstakerorganisasjonene om
noen samarbeidsprinsipper som kan være både til inspirasjon og etterfølgelse2.

Det har blitt påpekt at innovasjonsarbeidet må inngå som en naturlig del av og støtte
opp under kommunens allerede prioriterte planer og satsningsområder. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. I planperioden 2014-26
er det trukket frem fem områder
SENTRALE SATSNINGOMRÅDER
som inneholder noen lokale
I KOMMUNEPLANEN
og regionale "ﬂoker" det
skal jobbes mer med i
Vekst og utvikling
askersamfunnet. Dette er
Areal og transport
områder der politikerne
Natur, kultur, miljø og samfunnssikkerhet
ønsker å gi adminstrasjoFolkehelse
nen rom for innovasjon og
Tettsteder og knutepunkter
utvikling av nye løsninger.

Politisk ledelse har ansvaret for å sette retningen for samfunnsutviklingen – innovasjonens "HVOR". De skal svare på spørsmål som; "Hvilke satsningsområder skal velges ut?"
og "Hvor trenger vi å satse mer innovativt for å møte utfordringene?"
Administrativ ledelse har i større grad ansvaret for å deﬁnere HVORDAN organisasjonen
skal jobbe for å nå målene som er satt. De må blant annet vurdere hvilken arbeidsform
som skal velges i oppgaveløsningen. Skal det opprettes et prosjekt eller skal det løses i
linjen? Kan kommunens egne ansatte løse oppgaven, eller må det etableres samarbeid
med andre aktører?3

Komitémodellen som politisk innovasjonsverksted?
Asker kommune har valgt en politisk komitémodell som gir god anledning til å drive
aktiv politikkutforming. Åpne prosesser og tverrpolitisk samhandling er fundamentet, og
komiteene kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder kommunens styring og virksomhet. Det oppnevnes en politisk saksordfører som følger saken frem til behandling i
kommunestyret. Komiteene har ikke beslutningsmyndighet, men avgir sin innstilling til
kommunestyret. Komiteene skal fungere som et politisk verksted, og har dermed også
en egnet form for å kunne jobbe med innovasjonsinitiativ.

IGANGSATTE PROSJEKTER/TILTAK
SOM STØTTER OPP UNDER DISSE
Folkehelseplan og Vitensenter
Tidlig innsats i oppvekst og helse
Områdeutvikling Heggedal, Borgen og Holmen
Helhetlige samferdselsløsninger
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Hvordan styrke
innovasjonsevnen?

«Kjenn deg selv for
å forbedre deg selv.»
– Auguste Comte

Selvinnsikt er viktig for utvikling. En innovativ
organisasjon må kjenne seg selv godt nok til å vite hvor den
må trene for å øke sin innovasjonsevne. Asker kommune
har undersøkt egen innovasjonskapasitet, og funnet at det
spesielt er behov for å styrke "innovasjonsmuskelen" på
visse områder.
Dette gjelder spesielt deling og spredning av gode tiltak for å øke nytteverdien av disse,
og mer strategisk innsats for å håndtere større innovasjoner. Treningen er allerede godt
i gang, og organisasjonen rigges for å dele og gjenbruke kunnskap, arbeidsmetodikk og
resultater i større grad enn tidligere. Målet er å omsette ny viten til ny praksis og bedre
tjenester.
Opprettelsen av Utviklingsavdelingen står sentralt, med ansvar for IKT og digitalisering,
kommunikasjon, Dokumentsenteret, Servicetorget og Kunnskapssenteret.

ETABLERE ARENAER OG NETTVERK
Som møteplass og arena for kompetanseutvikling
og erfaringslæring skal Kunnskapssenteret være
en pådriver for deling og spredning. I tillegg
skal senteret legge til rette for nettASKER KOMMUNE DELTAR I:
verksbygging og partnerskapsutvikling.
Samlokaliseringen med Vestregionen
Innovation Forum Norway
og AskersHus gir gode forutsetninger
KS Innovasjonsalliansen
for dialog og samskaping med andre
EU-prosjekter
kommuner og det lokale næringslivet.
Vestregionen
En annen viktig oppgave er å koble
innovasjonsinitiativ med forsknings- og
utdanningsinstitusjoner.

Kunnskapssenteret har fått et særlig ansvar for å legge
til rette for å sette innovasjonsstrategien ut i livet.
Strategien vektlegger ﬁre sentrale virkemidler
■ Arenaer og nettverk
for å lykkes med arbeidet:
■ Ledelse
■ Metoder og verktøy
Kunnskapssenteret skaper gode møteplasser
■ Struktur og måling
for hele kommuneorganisasjonen, og tilrettelegger for samarbeid med eksterne
aktører om innovasjon, utviklingsarbeid og samfunnskontakt.
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«Det er selve måten vi jobber på som
er vår aller største innovasjon»
– Curtis Carlson, CEO
SRI International

METODER OG VERKTØY FOR GJENNOMFØRING
Innovasjon handler i stor grad om gjennomføring og aktiv kunnskapsdeling. Dette
krever en helhetlig arbeidsform hele veien fra idé til nyttiggjorte løsninger. Praksisnær
metodikk og gode verktøy gjør det lettere å støtte opp om en innovativ arbeidsform.
Som tilrettelegger for innovasjon må Kunnskapssenteret kontinuerlig lete etter enkle
og gode verktøy som kan støtte det praktiske innovasjonsarbeidet i organisasjonen.

INNOVASJONSLEDELSE MED
MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE

Innovasjonsverktøy
KS har i samarbeid med ulike fagmiljøer utviklet støtteverktøy for innovasjonsprosesser.
Asker kommune har vært med på å utvikle og teste disse, og har gjennom dette fått
nyttige erfaringer med bruk av både innovasjonsverktøyene "N3 – Nytt-Nyttig-Nyttiggjort" og "SLIK – Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene".

Effektivisering og videreutvikling av tjenestetilbudet forutsetter myndiggjorte medarbeidere med riktig kompetanse. Medarbeidere må få lov til å spørre "hvorfor?" og
komme opp med nye tanker og ideer. Asker kommunes ledere har et særlig ansvar for å
legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og en tydelig kultur for læring, forbedring og innovasjon.
Dette krever et resultatorientert lederskap med strategisk blikk som gir retning og utnytter mulighetsrommet. Medarbeidere og andre interessenter må involveres i
arbeidet og få anerkjennelse for kreativitet og initiativ, selv når utforsking
av nye løsninger kan innebære risiko for å gjøre feil.

«Kreativitet er å tenke ut nye ting.
Innovasjon er å gjøre nye ting...»
– Theodore Levitt

Fra 2015 utvider Asker kommune Lederskolen med et nytt
lederutviklingsprogram som omhandler innovasjonsledelse. Programmet skal begeistre og motivere
gjennom analyse, reﬂeksjon og strategisk blikk på
fremtidsutfordringene. Målsetningen er å styrke
ledernes kompetanse om og forståelse for
hvilke holdninger og hvilken atferd som
skaper de beste resultatene i organisasjonen. I tillegg skal Arbeidsgiverpolitisk
plattform revideres i 2015. Her vil
medarbeiderne som aktive deltakere i tjenesteutviklingen være et
viktig tema.

18 |

INNOVASJONSSTRATEGI - ASKER KOMMUNE

10

INNOVASJONSSTRATEGI - ASKER KOMMUNE

| 19

Innovasjonsstrategi 2015-2018

«For mange i offentlig sektor er mer opptatte av å unngå
feil enn å jage etter de beste løsningene.» – Jan Tore Sanner,
Teknakonferansen 2014.

Prosjekt- og gjennomføringsverktøy
Idéer er ikke verdt noe før de blir til handling og resultater. Prosjektgjennomføringsmetodikk utgjør et sentralt verktøy for gjennomføring i innovasjonsarbeidet.
Asker kommune har vært med på å utvikle den nasjonale modellen Prosjektveiviseren
(www.prosjektveiviseren.no) og bruker denne som metodikk for prosjektgjennomføring.
Sentralt i prosjektmetodikken står arbeidet med gevinstrealisering hele veien fra idé til
gjennomført prosjekt, samt å ha tilstrekkelig kontroll på risiko og usikkerhet underveis.
Asker kommune har også etablert og leder en tverroffentlig gruppe som har laget et
verktøy for prosjektstyring etter Prosjektveiviserens metode.

Porteføljestyring – å avdekke skjult nytte
En viktig del av kommunens trening i innovasjonsarbeid er å koordinere utviklingsaktiviteter i en større sammenheng. Dette kan bidra til å øke nytteverdien av og oppdage
og utnytte "ukjente muligheter" på tvers av prosjekter. Asker kommune bruker porteføljestyring som et sentralt virkemiddel for å oppnå dette4, og er engasjert i et nasjonalt
initiativ for å bedre arbeidet med program- og porteføljestyring i offentlig sektor.

ERFARINGSLÆRING

Tjenestedesign
For å kunne levere produkter og tjenester som dekker innbyggernes behov
i fremtiden trengs nyskaping og
innovasjon i tjenesteutvikling.
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Tjenestedesign er en metode
som brukes for å skape funksjonelle og brukervennlige
løsninger som legger til rette
for best mulige brukeropplevelser. Metoden setter mennesket i
sentrum ved utvikling av nye eller
forbedrede tjenester.

NYTTIGGJORT

Modellen viser sammenhengen mellom innovasjons- og prosjektmetodikk, hvor målet
er systematisert erfaringsinnhenting og erfaringslæring.

Feiltoleranse - tilstrekkelig kontroll, men ikke mer…
Fordi innovasjon ofte handler om å prøve ut nye løsninger, er det naturlig at det blir
både prøving og feiling. Høyere feiltoleranse enn vanlig er altså nødvendig, men vi skal
samtidig forsøke å minimere feilraten ved å utøve god usikkerhetsstyring. Asker kommune har lang erfaring med aktiv bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
som verktøy i virksomhetsstyringen, og dette er derfor også viktig i arbeidet med
innovasjon.

20 |
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BOLIGKONTORET
Norsk design- og arkitektursenter og
Asker kommune samarbeider for å
benytte tjenestedesign i utvikling av et
helhetlig og koordinert ”boligkontor”.
Erfaringene vil danne grunnlag for
kunnskapsoverføring til andre kommuner.
Det skal utvikles et «verktøy» som
skal høyne kommunenes kunnskap om
tjenestedesignmetodikk samt øke deres
bestillerkompetanse.

Det legges også vekt på å effektivisere
leveranseprosesser hos organisasjonen som
leverer tjenestene.
4) Ledelse og styring i Asker kommune
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KomInn.no
Asker kommune lanserer innovasjonsstrategien gjennom en åpen, virtuell dialogarena
kalt KomInn. KomInn har to formål; å informere om innovasjonsaktivitet i Asker kommune, samt invitere til engasjement. Første versjon av KomInn vil inneholde informasjonsdelen, og lanseres i en enkel versjon i 2014. Målet er å bidra til nettverksbygging,
deling og spredning, å gi en helhetlig oversikt over tilgjengelige metoder og verktøy,
samt pågående utviklings- og innovasjonsaktiviteter, gjerne i form av videoer som viser
god praksis. Dette skal inspirere til å skape egne, nye løsninger, men også å ﬁnne gode
praksiseksempler man kan lære av eller kopiere.

Finansiering av innovasjon
Den norske og europeiske satsingen på innovasjon gjør at det er mange aktører som
forvalter ulike kilder til ﬁnansiering for innovasjonsarbeid. Det er viktig å utforske hvilke
muligheter som ﬁnnes, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Statlige direktorater,
Innovasjon Norge, Forskningsrådet med Regionale forskningsfond, SINTEF, private stiftelser og EU-programmet Horizon 2020 er alle eksempler på mulige ﬁnansierings- og
samarbeidspartnere.
Asker kommune bidrar i ﬂere EU-prosjekter, men ﬁnner også ﬁnansieringsmuligheter i
blant annet Regionale forskningsfond, skjønnsmidler fra Fylkesmannen, OFU-samarbeid
med leverandører, eller leverandører som har
fått midler fra Skattefunn.

Versjon to av KomInn skal være mer aktiv mot involvering og engasjement. Den vil
samkjøres med kommunens satsing på enklere samhandling med innbyggerne, og skal
understøtte det nasjonale arbeidet med digitalt førstevalg. Det ﬁnnes i dag ﬂere kanaler
for digital kommunikasjon med kommunen, og det er et mål å forenkle og samordne
disse bedre, samt å koble seg til nasjonale initiativer. Oppfølging av forbedringsforslag,
idékonkurranser og invitasjon til samarbeid vil også være mål for KomInn.

Virkemiddelapparatet har også
muligheter gjennom tidligere
nevnte Social Impact Bonds, og
sosialt entreprenørskap. Her kan
privat næringsliv og offentlig
sektor sammen ﬁnne fram til
gode ﬁnansieringsmuligheter
som minsker risikoen for investorer samtidig som den kan øke
kvaliteten på offentlige tjenester.

Innovative anskaffelser og leverandørutvikling
Det foretas offentlige anskaffelser i Norge for mer enn 330 milliarder kroner årlig. Asker
kommune kjøper varer og tjenester for ca. 1 milliard kroner
årlig. Dette er betydelige beløp som gir kommunen stor innkjøpsmakt.
INNOVATIVE ANSKAFFELSER
De siste årene har mange blitt mer
opptatte av innovative anskafAsker kommune sitter i styret i KS Innkjøpsforum, som jobber med innovative anskaffelsesprosesser. Innovative anfelser blant annet gjennom det 5-årige
skaffelser skal ha tettere dialog
nasjonale programmet for leverandørmellom behov og løsningsforslag
utvikling, i samarbeid med NHO.
i tidligfasen, og satse mer på konkurransepreget dialog enn på lukkede
anbudskonkurranser med svært forhåndsdetaljerte kravspesiﬁkasjoner.
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BFE-PROSJEKTET
Barne- og Familieenhetens "BFE-prosjekt"
(Brukerfokusert, Forenklet, Effektiv) har fått
midler fra Regionalt forskingsfond Hovedstaden til å utvikle ny IKT-funksjonalitet
som skal hjelpe enheten med å levere
tjenester til brukerne som oppleves mer
helhetlige.

«Forklar fortiden, diagnostiser nåtiden
og forutsi framtiden»
– Hippokrates
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«Hvis du ikke kan måle det,
kan du ikke forbedre det!»
– Prof. Bjørn Andersen, NTNU

Måle innovasjon?
Innovasjon er ikke et mål i seg selv, og det er derfor
viktig at innovasjonsaktivitetene integreres, iverksettes og måles gjennom kommunens etablerte plan- og
styringssystem.
Måling av prosjektresultater og gevinster
Prosjektmodellen skal brukes for å strukturere utviklings- og innovasjonsprosjekter og vise forventede gevinster. Den legger opp til et systematisk arbeid
med gevinstrealisering gjennom hele prosessen. Progresjonen fra NYTT via
NYTTIG til NYTTIGGJORTE løsninger skal måles og overleveringen til driftsorganisasjonen skal først skje når konkrete forventninger til resultatoppfølging
og gevinstrealiseringsplaner foreligger. Porteføljestyring skal bidra til å sikre at
resultatene fra prosjekter blir fulgt opp på en måte som gjør at planlagte gevinster
faktisk blir realisert.

Andre undersøkelser og målemetoder
Medarbeiderundersøkelsen og evalueringen av lederutviklingsprogrammet skal gi
en tilbakemelding på i hvilken grad medarbeidere og ledere opplever at Asker kommune har en kultur for spredning og deling av kunnskap og lykkes med å ta i bruk
nye løsninger.

Balansert målstyring/BMS
Vi innfører tre nye BMS-mål i løpet av perioden 2015-2017. Vi skal måle andelen av
ideer og løsningsforslag som kommer inn via KomInn-portalen som faktisk blir til
nyttiggjorte løsninger.
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BLIKK
FOR

MULIGHETER!
ASKER KOMMUNE SKAPER VERDIER
PÅ NYE MÅTER GJENNOM Å:
VÆRE ÅPNE OG INVOLVERE medarbeidere, politikere, innbyggere og andre
samfunnsaktører

BRUKE NY VITEN TIL Å SKAPE ny praksis og bedre tjenester og bærekraftig
samfunnsutvikling

SAMLE, DELE OG SPRE kunnskap, ideer og løsninger
BYGGE KULTUR for tillit, læring, initiativ og kreativitet
KOBLE innovasjonsinitiativ med forsknings – og utdanningsinstitusjoner og
næringsliv

BRUKE DIGITALISERING AV TJENESTENE som et strategisk virkemiddel i
sitt innovasjonsarbeid

VÅGE å la oss utfordre
AKSEPTERE RISIKO OG LÆRE AV FEILENE VI GJØR
TILBY ENKLE OG GODE VERKTØY som støtter praktisk innovasjonsarbeid
MÅLE at planlagte gevinster faktisk blir realisert
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Jeg er interessert i fremtiden,
fordi det er der
jeg kommer til å tilbringe resten av livet mitt
– Charles F. Kettering

