
WORKSHOP: UTVIKLE EN PLATTFORM 

FOR INNOVASJON

Ørjan Aarmo, Zoom 2.desember 2020





Kl.10.00 Ønsker velkommen 

- Christer B. Gulbrandsen kommunalsjef Øvre Eiker

Kl.10.15-11.15 Introduksjoner:

Ørjan Aarmo innovasjonsrådgiver Øvre Eiker

- Bakgrunn for arbeidet, samt våre utfordringer og behov

Mario Gaarder seniorrådgiver KS Innsikt og innovasjon

- KS behov og rolle for samhandling av innovasjon i kommunal sektor

Geir Graff Innovasjonsstrateg Asker kommune

- Hva er gjort og hva skjer nå?

Kristian Wengen daglig leder Tinkr AS og Per Bjørn Holm Varsi

ass.divisjonsdirektør for samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark FK 

- Sammenheng mellom innovasjon og prosjektarbeid

11.15 Refleksjoner i plenum

- Ledes av Geir Graff

11.45 Gruppearbeid 

– introduksjon Ørjan Aarmo

13.00 Avslutning 

AGENDA



VELKOMMEN V/ CHRISTER B GULBRANDSEN

1. Bestilling fra ØEs ledergruppe for å utvikle 

innovasjonsfokus og samle verktøy til bruk for Øvre 

Eiker. Sette innovasjonsplakaten ut i livet:

• Nettside www.slikskapervi.no

• Utviklingsteam med drill og prosesser

• Test av idemelding SharePoint liste

• Utforsker samspillet mellom innovasjon og prosjekt

2. Innføring av prosjekt- og porteføljestyring i Øvre Eiker

3. Øvre Eiker har en dedikert ressurs på tjenestedesign

Derfor har Kommunal Rapport nominert Trude til årets 

kommuneprofil!

http://www.slikskapervi.no/


UTFORDRINGER I ØVRE EIKER

• Mangel på struktur i innsamling av utfordringer/mulighet og ideer

• Vanskelig å beskrive behov fremfor løsninger

• Lite erfaring med designverktøy

• Mangel på digital lagring av innsikt fra tidligere innovasjonsprosesser

• Uklare faser og rufsete overgang mellom innovasjon og prosjektarbeid

• Mange verktøy og veivisere, men vanskelig å finne/benytte

• Uforløst potensiale i digitale verktøy

• Uutnyttet muligheter i virkemiddelapparatet

• For lite tidligfokus på effektene, nytten og gevinstene i arbeidet

• Dårlig på å se den store sammenhengen

• Svake til å score og prioritere prosjekter



MARIO GAARDER 

SENIORRÅDGIVER INNSIKT OG INNOVASJON I KS 

Forteller om KS sine tanker og 

ambisjoner rundt en 

samhandlingsplattform. 



GEIR GRAFF 

INNOVASJONSSTRATEG ASKER KOMMUNE

Forteller litt om det som er gjort fra før 

med et slikt arbeid, men kanskje også 

litt om hva som dukker opp i 

horisonten. Ideportaler og 

Innbyggerplattformer.



KRISTIAN WENGEN TINKR AS OG PER BJØRN HOLM 

VARSI ASS.DIV.DIR. FOR SAMFERDSEL I TROMS OG 

FINNMARK FK 

Kristian vil sammen med Per Bjørn i 

Finnmark Fylkeskommune fortelle litt 

om sitt pågående arbeid på å 

tydeliggjøre prosessene i 

innovasjonsarbeidet. 



REFLEKSJONER I PLENUM



HAR UTFORSKET SAMMENHENG 

GRØNN = innovasjonsfokus

ROSA = prosjektfaser



BRUKERREISER

VIRKEMIDLER

(Nasjonale og 

EU program)

VEIKART  VERKTØY 
METODIKK 1* (mm)

SharePoint eller andre alternativ?

PROSJEKT 
STRUKTUR

PORTEFØLJES
TYRING

KONSEPT PLANLEGGE GJENNOMFØR AVSLUTTE
SAMLE

(Ide,og behov)
BEGUNNE

(Konseptualisering)

VELGE 
(Kvalifisering)

3*INNBYGGER 

INNSIKT 

(integrere 

Decidim)

SPRÅK
INNOVASJON INNSIKT- IDE 

- BEHOV
VERKTØY KASSE

2* IDEPORTAL

TILSKUDDS 
PORTAL

INTEGRERING 
ARKIVSYSTEM
OG FREMSIKT

NYTTESTYRINGS

VERKTØY (effekt 

og gevinst)

SØKNADS

PROSESSER

DOKUMENT
MALER

KAN DET LØSES?

MALER OG 
METADATA

MÅLE-
INDIKATOR 

17 SDG

BYGGE
PROSJEKTER PORTUGISISK

PROJECT 
MANG. PM2 
EU METODIKK

GEVINST
VERKTØY

1* Lenke til verktøy Ø-E side www.slikskapervi.no

2* Lenke til forslagskasse Ø-E side www.slikskapervi.no

3* Lenke til Decidim Ø-E side www.slikskapervi.no

MODULER

NEDLASTBARE FUNKSJONER

FLOKE-

FANGST

FOU 
RAPPORTER

VERDISTRØMS-

ANALYSE (Lean) 

LEAN
(plan.do-

check- act)
PRIORITERING

VERKTØY

https://slikskapervi.no/prosess/#1594282700036-90746ff6-5917
https://ovreeiker.sharepoint.com/sites/Forslagskasse/SitePages/Forslagskassen.aspx
http://decidim.sammenskapervi.no/


MULIGE KRITERIER FOR EN LØSNING

Løsningen bør/skal:

• være bygd på reelle behov til kommuner og andre offentlig virksomheter

• kunne integreres med andre digitale løsninger

• automatisere og gjenbruke informasjon

• kunne samhandle og dele informasjon på tvers av organisasjoner

• være bygd på anerkjent innovajonsmetodikk

• være gratis og nedlastbar fra f.eks. Github

• ha mulighet til å koble digital informasjon og åpne datasett 

• ha lav brukerterskel og ukomplisert installasjon  

• standardisere og gjenbruke allerede utviklede verktøy og metodikker



1.

2.

3. KONSEPT?

NOEN SPØRSMÅL SOM KAN BERØRES 





PROSESSEN I ØVRE EIKER

SAMLE

Ide, mulighet og 
behov

•Registrer ideportal

•Enkel idesjekk

•Koble på utviklingsteam

BEGRUNNE

Konseptualisering

• Forankre

•Brukerperspektiv og skaffe innsikt 
og kunnskap 

•Gevinst-effekt-nytte

VELGE
Kvalifisering

•Porteføljekriterier 

• Støtte Planer, mål, brukere og ansatte

•Velge Konsept

SKAPE INNSIKT

BENYTTE VERKTØY

DRIVE STYRING

OPPRETTEPROSJEKT

START



TESTER INNOVAJONSMETODIKK

SKAPE INNSIKT

BRUKERREISE

EMPATI

INNBYGGERE

BENYTTE VERKTØY

PROSESSER

SAMSKAPING

METODIKK

DRIVE STYRING

GEVINST OG 
NYTTESTYRING

PROSJEKT OG 
PORTEFØLJE

ENDRING OG 
EFFEKT

SAMLE BEGRUNNE VELGE

IDE/BEHOV KONSEPTUALISERING KVALIFISERING

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Finnmark FK sin modell 

Øvre Eiker sin modell 

Hvordan gjøres det?

Hvorfor gjøres det?

Hva skal gjøres?



STYRKEN MED SHAREPOINT/PROSJEKTPORTALEN

• Direkte integrasjon med Teams og Planner

• Apper som f.eks Miro-bord, Power BI, Agile Task Board, Zoom, Wideideas osv.

• Samle all aktivitet sømløst i ett digital miljø

• Lett å skru på og f.eks. lage flytprosesser

• Gjenbruk av maler og flette «tastet» informasjon

• Mulighet for nedlastbare moduler/funksjoner etter behov 

• Koble metadata som er ønskelig og operere med faser

• Fordel med å bygge på eksisterende løsninger og drive gjenbruk

• God teknisk bistand 



FOKUS PÅ AKTUELLE FUNKSJONER

• Enkle rutiner for idefangst

• Automatiserte tilbakemeldingsprosesser og gjenbruk av informasjon

• Allokering av ansvarlige i tidligfaser (oversikt ressursbruk)

• Tydelige aktivitetsløp med prioritering av ideer – (scoring)

• Kategorisering av ideer – koble aktuelle metadata (17 SDG og frister mm)

• Metodiske maler og designmetoder i en verktøykasse (brukerreise)

• Tydelige faser og forankring av arbeidet (tydeliggjøre ståsted)

• Skape innovasjonsfokus i gjennomføringsfasen (gjentagende test-prosess)

• Smidig overgang fra idefase til ordinært prosjekt (gjenbruk av data)

• Konverter Teamskanal direkte til nytt prosjekt (gjenbruk av samhandling)

• Koble frister gjennom åpne data på NFR og EU m.fl. (tilskudd)

• Sterkere kobling med gevinstarbeid i tidligfase (fokus på effekter)



FORDELER MED ARBEIDET

• Generelle forbedringer portalen og langt flere funksjoner

• Potensielle nye brukere og lettere å spre og dele behov og løsninger

• Mer gjenbruk av informasjon flettet i f.eks. maldokument

• Nye flytskjema som kan automatisere noen rutiner

• Helhetlig samhandling innovasjon og prosjektarbeid

• Tidligfokus på effekt, gevinst og nytte

• Løfter innovasjonsfokuset i norske kommuner

• Standardiseringer av metoder, maler og verktøy

• Samordning av prosesser som søknad, rapporter, innovasjon og prosjekt

• Mulig å integrere informasjon fra andre plattformer f.eks Decidim, Consul

eller Framsikt (planer, mål, prosjektregnskap og arkivering)

• Møte nasjonale forventninger og påtrykk for å åpne data 



KARTLEGGING KOMMUNER

1. 25 kommuner svarte på tre enkle spørsmål:

a) hvilken versjon av PP dere benytter?

b) hva tenker dere om innovasjonsmodul og verktøykasse?

c) vil dere følge arbeidet?

✓ 5 kommuner hadde ingen versjoner installert

✓ 6 har bare versjon PP 2.0 installert, men flere tenker å oppgradere

✓ 12 har PP 365 installert

✓ 4 har begge versjoner installert

✓ Nesten alle vil følges opp med spørsmål om å utvikle en 

innovasjonsmodul (kun en kommune ønsket ikke)

PuzzlePart sitter også med mye brukerinformasjon



KARTLEGGING KOMMUNER

✓ «Prosjektavdelingen i Horten kommune har i dag en egen løsning for prosjektoppfølging, og 

benytter ikke Prosjektportalen. Programtillegget ser dog interessant ut, og vi er positive til å vurdere 

Prosjektportalen»

✓ "Vinje bruker ikke portalen, men prosjektet deres virker både relevant og interessant. Jeg vil gjerne 

følge med. Vi ser i innovasjon og digitalisering endel utålmodighet ift. nye ting og innovasjon og har 

lite tradisjon for systematiske prosesser.» 

✓ «Fantastisk bra initiativ! På lik linje med dere savner jeg mer input på fasen før konsept. Opplever 

at vi fort blir ledet inn i løsning eller starter med et produkt fordi vi liker det eller naboen har det, 

uten å sjekke reelt behov. Å jobbe med innovasjonsprosesser er noe annet enn prosjektledelse. 

Hvaler kommune»

✓ "Så bra at dere tar tak i dette, og vi i Harstad kommune ønsker å følge med i utviklingen.»

✓ «Vi har foreløpig lite å bidra med når det gjelder erfaringer , men ser gjerne etter hvert på 

mulighetene for en samordning knyttet til bestilling av enkeltmoduler.» Arendal

✓ "Vi i Byutvikling og teknisk i Sandnes kommune har nå tatt i bruk Prosjektportalen. Vi bruker 

PP365, og er veldig interessert i å samarbeide om erfaringer og utvikling av nye funksjonaliteter.»

✓ Modul for innovasjon ide-behov høres veldig spennende og interessant ut. Det gjør også en 

eventuell verktøykasse. En stor utfordring her i Lunner handler om å greie å kartlegge hva de 

forskjellige enhetene/avdelingene har av uløste problemer og hvilke behov de har for igjen å kunne 

plukke ut de rette prosjektene/tiltakene som drar oss i riktig retning mot mål i samfunnsplan og 

digital strategi.»



SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLET

• Samtaler med KS sin Digifin ordning for evt. finansiering

• Puzzlepart «hands on» mål om rask test av funksjoner

• ØEK har kartlagt, samlet og valgt ut innovasjonsverktøy som en 

intern prosess/behov/oppdrag. Se www.slikskapervi.no

• Innsikt fra andre kommuners behov og tilbakemeldinger

• Sette opp digital workshop med brukere og utviklere før jul, sammen 

med Asker kommune m.fl. 

Finnes det behov eller interesse hos brukere av portalen!

2021

Intern prosess 
innovasjon

Kartlegging 

kommuner

Møte KS 
Digifin

Møter/kontakt 
kommuner 
eller andre

Workshop 
2.12.20

AUGMAI OKTOBER DESEMBER2020 2021

http://www.slikskapervi.no/

