
Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune  
fra strategi til handling 

Kommunestyret 17.02.2016 





Innovasjonsstrategi 

HVORDAN vi jobber med innovasjon i BK 
 
Strategisk hovedmål: 

 
Bærum kommune har etablert  
en synlig innovasjonskultur  
innen 2017 

 
Politisk vedtatt: august 2014  
Revideres høsten 2015  

 



Delmål  

1. Delingsarenaer 

2. Innovasjonsledelse 

3. Bruker- og innbyggermedvirkning  

4. Innovasjonsverktøy 

5. Måle/synliggjøre verdi 

6. Konkretisere gjennom tiltak (forankring)   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bygge og delta i interne og eksterne delingsarenaer 
som øker innovativ kompetanse 

«Vekkelsesmøte» for 180 ledere 
Innovasjonsprisen  
Fagseminarer  
Partnerskapsstrategi 
Regionalt innovasjonsnettverk 
Innovasjonsalliansen  
Innovasjonsskolen for kommunesektoren på Høyskolen i Lillehammer 
Lederutviklingsprogram i innovasjonsledelse 
Blogg – sosiale medier  

Innovasjon i Bærum kommune 
www.tanketanken.no 
 
 

https://www.facebook.com/Innovasjon-i-Bærum-kommune-616864071762118/
http://www.tanketanken.no/


2. Styrke innovasjonsledelsen i politiske organer og i 
linjeorganisasjonen 
  

Lederutvilingsprogrammet (LUP) skal: 
 

Skape gode innovasjonsledere 
 

gi deltakerne kunnskaper, ferdigheter og støtte knyttet til planlegging og 
gjennomføring av eget prosjekt 

 
Fungere som intern arena for innovativ kunnskapsdeling 

 
 

Alle lederne i kommunen skal delta på LUP   
 





3. Øke bruker- og innbyggermedvirkningen i 
kommunens innovasjonsarbeid 

Hørings- 

møter  

BAUN 

 

Cafe 
møter 

 

Tradisjonelle 
bruker-

undersøkelser 
avvikles 

Tjeneste
safari 

«Nye 
FAU» 

Innovasjon 
i  

Politiker 

rollen 



Fremgangsmåte 

Formulere 
formål og 
målgruppe  

Bestemme 
metode 

Invitere 
deltakere  

Gjennomføre 
deltakelses-
prosess 

Bearbeidere 
og kanalisere 
innspill  

«Veikart for innbyggerdialog og 

medvirkning»  



4. Organisasjonen styrker innovasjonskompetansen 
gjennom bruk av innovasjonsverktøy  

Mål: B-L-T som felles tankegang  
Suksessformel for innovasjon = Behov x verdi x pådriver x team x forankring 
LEAN i Bærum 
Tjenestedesign – brukerreiser og AT ONE  
Gevinstrealisering 
Kreative teknikker  
Samveis  
Vedtak: Prosjektveiviseren  





5. Måle verdi/merverdi av innovasjoner 

 
Fokus: måle før, under og etter  
Baseline: innovasjonsklimakartlegging (Ekvall) 
Kost/nytte på enkeltprosjekter 
Gevinstrealisering  
Lean får opp nye spennende nøkkeltall 

 
 
 

 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99093015/30-09-2015#t=5m25s


22. august 2016 13 

Hvad koster en henvendelse til kommunen? 

Går på kk.dk m ø der op sender en mail ø der op ringer 

… koster det indirekte københavnerne 

110 kr. 3 kr. 80 kr. 27 kr. 

Chat/cobrowsing 

63 kr. 



6. Innovasjonsstrategien omsettes til tiltak som 
konkretiseres i HP og lederavtaler 

Politisk og administrativ forankring gjennom HP  
Innovasjonstiltak i lederavtaler 
Støtteteam i Strategi- og utviklingsenheten 



 Eksterne strategiske partnere. Innovasjons og 
forskningsfond 10 mill? 

 
 Versjon 2.0 av LUP. Måle effekter…. 

 
 
 
 
 Trene, trene, trene!  

 
 Flere full skala kost/nytte med budsjetteffekt 
 

 
 Bærum kommune har etablert en synlig 

innovasjonskultur innen 2017! 
 

 

Gjennomføring  

2015 

 

2016 

 
• Delingsarenaer 

 
• Innovasjonsledelse 

 
• Bruker- og innbyggermedvirkning  

 
• Innovasjonsverktøy 

 
• Måle/synliggjøre verdi 

 
• Konkretisere gjennom tiltak 

(forankring)  



Erfaringen over alle erfaringer  

 

Avvikle for å utvikle  
 

Jobb med innovative AVskaffelser! 
 

Trenger modige politikere  
 

Trenger modige ledere 


