Sammen skaper vi!
Innovasjon i
Øvre Eiker kommune
Hvordan skal vi jobbe for å finne de gode løsningene?
Hva skal vi gjøre for å skape en god og fruktbar
innovasjonskultur?

Innovasjon?
Hva er innovasjon?
Innovasjon er et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny
arbeidsmåte eller ny organisasjonsform som er tatt
i bruk og skaper verdier: Bedre prosesser, tjenester,
løsninger, eller for eksempel en forbedring av hvordan
man tar i bruk ny teknologi kan være en innovasjon.
Det skal være nytt (for oss), det skal være nyttig
(svare på et behov) og det skal være nyttiggjort
(tatt i bruk).

Hvorfor innovasjon i Øvre Eiker?
For å kunne møte morgendagens utfordringer
knyttet til ressursutnyttelse og behov for annerledes
tjenester enn i dag, må vi tenke nytt.
Vi må ha gode redskaper og kunnskap om hvordan vi
kan løse små og store floker i det daglige og i det
store bildet i lokalsamfunn og organisasjonen vår.

Hvordan innovasjon i Øvre Eiker?
Å benytte medarbeidernes initiativ og ta vare på
deres idèer og tanker om behov er vesentlig i
innovasjonsarbeidet. Lederne er viktige veivisere,
som må invitere og inspirere sine medarbeidere til å
være nysgjerrig på nye løsninger.
Vi skal motivere til å prøve nytt, teste og være nøye
med å fokusere på behovet og teste ulike løsninger
før vi lander. Det er lov å feile og vi skal se etter
løsninger og ressurser på tvers. Innbyggere og
brukere skal ha en viktig rolle i utviklingen av
kommunens tjenester.

Mer om hva, hvorfor og hvordan innovasjon i Øvre Eiker her:
https://ovre-eiker.kommune.no/Sammen-skaper-vi/Innovasjon

Innovasjon i Øvre Eiker
Innovasjonsplakaten
Dette skal kjennetegne innovasjons- og utviklingsarbeid i Øvre Eiker:
1.
		
		

Medarbeiderdrevet innovasjon
Oppmuntring, rom og tid til utviklingsarbeid. Møteplasser for
kompetansepåfyll og utviklingsprosesser.

2.
		

Kultur for å prøve og feile
Myndiggjorte medarbeidere og tillit til ansattes bidrag.

3.
		

Kompetanse
Forskning, metoder, verktøy og støtte til utviklingsarbeid.

4.
		

System for idéfangst
Enkle rutiner for å ta vare på og bringe idéer videre.

5.
		
		

Jobbe på tvers
Dyrke og benytte ulike perspektiver og kompetanse, og
tilrettelegge for deling og å lære av andre.

6.
		
		

Medvirkning
Innbyggere, ansatte og andre bidrar, utfordres og er ressurser
i utvikling og samskaping.

7.
		
		

Ledelse
Endringsdyktige ledere som spiller sammen med de ansatte og
utvikler arbeidsmiljø som stimulerer innovasjon.

8.
		

Gevinster og måling
Rutiner for gevinstplanlegging og risikovurdering.

9.
		
		

Nysgjerrighet og entusiasme
Kommunikasjon og klima som bidrar til økt nytenkning og stolthet
over det vi skaper sammen.

10.
		
		

Politikere som våger og inspirerer
Prosesser og metoder som involverer og inviterer politikerne
inn i utviklingsarbeidet.

Vil du vite mer? Les her: https://ovre-eiker.kommune.no/Sammen-skaper-vi/Innovasjon

Metoder
For å drive systematisk utviklingsarbeid og bidra til retning, kvalitet og
sammenheng i innovasjonsarbeidet har vi samlet oversikt over og skolert
oss i noen metoder. Beskrivelser, muligheter for veiledning og ressurser finner dere
mer om på nettsiden:
https://ovre-eiker.kommune.no/Sammen-skaper-vi/Innovasjon

Verktøy
Praktisk arbeid og ulike innfallsvinkler kan bidra til engasjement, større
idérikdom og eierskap i utviklingsarbeidet. Ulike verktøy kan hjelpe dere
med å få tak i idéer, bidra til kvalifiserte valg og utvikling av idéene.
Medvirkning og samskaping på tvers av fagområder er andre kvaliteter vi
vektlegger ved valg av ulike verktøy. Vi har samlet en del vi mener fungerer
godt og henviser også til steder hvor du kan finne flere:
https://ovre-eiker.kommune.no/Sammen-skaper-vi/Innovasjon

Ressurser
Øvre Eiker kommune har ulike ressurser tilgjengelig i innovasjonsarbeidet:
kompetanse, veiledning, verktøy, metoder, nettverk, inspirasjonsmidler for
å nevne noe. Vil du vite mer, finner du en oversikt her:
https://ovre-eiker.kommune.no/Sammen-skaper-vi/Innovasjon

Hva gjør vi?
I tillegg til verktøy, metoder og ressurser som er beskrevet på nettsiden, har
vi poengtert 10 viktige områder for utvikling av innovasjonskultur og –
kompetanse i Øvre Eiker kommune:
https://ovre-eiker.kommune.no/Sammen-skaper-vi/Innovasjon

Tidsperspektiv
Målet er å løfte hele organisasjonens kunnskap, oppmerksomhet og
resultater på innovasjonsfeltet. I 2019 – 2021 skal Øvre Eiker kommune
gjøre et fokusert arbeid med denne strategien som utgangspunkt.
Innovasjonsplakatens punkter skal settes i system og få uttrykk i praktisk handling i
alle deler av organisasjonen.

Kontaktpunkter
Epost: innovasjon@oeiker.no

