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Innovation er blevet en del af den kom-
munale dagligdag, og hver eneste dag 
bliver der arbejdet med udvikling af nye 
løsninger, løbende forbedringer, imple-
mentering og tilpasning af andres gode 
ideer. Og ofte sker det som samskabelse 
med både interne og eksterne aktører. 

Der er med andre ord fuld gang i innova-
tionen i kommunerne. Men på trods af det 
står vi stadigvæk som samfund over for 
en lang række af velfærdsopgaver, som vi 
endnu ikke har formået at ”knække koden 
på” – også kaldet wicked problems. Dertil 
oplever vi generelt i samfundet en stigende 
kompleksitet og indbyrdes afhængighed på 
tværs af sektorer.

Begge dele er udfordringer, der kalder 
på radikal innovation. Både af tilgange, 

konkrete delløsninger samt organiseringen 
og samspillet mellem de institutioner og 
aktører, som tilsammen besidder svarene 
på udfordringerne, men som vi endnu 
ikke har formået at få forløst. Udfordringer, 
der kræver lederskab på tværs ud fra et 
helhedsorienteret perspektiv. Men hvorfor 
er det lige, at det er så svært? Og hvad er 
ledelsens rolle i det her?

Det prøver vi at finde ud af, når KL’s 
Konsulentvirksomhed (KLK) i samarbejde 
med Foreningen for Udviklingskonsulenter 
(FFUK) og Center for Offentlig Innovation 
(COI) slår dørene op for årets innovations-
dag i Skanderborg Kommunes nye rådhus.

Vi glæder os til at se dig. 
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Tidspunkt
Torsdag den 24. november 2016. 

Sted
Fælleden,
Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Målgruppe
Ledere på alle niveauer og konsulenter der 
arbejder med innovation og innovative 
metoder.

Pris
Kr. 1.975 ekskl. moms. 
(Kr. 300 kr. i rabat for medlemmer af FFUK)

Tilmelding
Tilmelding sker på:
 www.klk.kl.dk/innovation2016 
senest d. 24. oktober 2016
Tilmeldingen er bindende 
efter tilmeldingsfristen.

Du skal ved tilmeldingen vælge en af de 
fem workshops, samt tilkendegive om du 
forventer at deltage i del III.

Spørgsmål om konferencen kan rettes 
til chefsekretær Lone Sørensen i
KLK på tlf. 3370 3321 eller loe@kl.dk.

Ledelse af innovation 
og løsning af wicked problems
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09.00–10.00 
ANKOMST OG MORGENMAD

10.00–10.15  
VELKOMST OG DAGENS PROGRAM
v/ Claus Herbert, chefkonsulent, KLK

Del I 
Vi bliver inspireret

PROGRAM
/ Torsdag den 24. november 2016

Men for at lykkes med det forudsætter det, 
at vi udvider innovationsperspektivet til at 
omhandle mere end udviklingen af vores 
velfærdsydelser. Vi skal udvikle vores organ-
isationer og samspil med omverdenen, så 
vores robusthed øges, og vi kan imødekom-
me og agere på kommende udfordringer. Vi 
skal ikke kun risikostyre os igennem dem, 
men rent faktisk også lære af dem. Det 
handler om at turde skifte vores grundlæg-
gende opfattelse af, hvad vi skal kunne som 
organisationer og systemer. Men hvorfor?  
  
•	 Hvad er det for wicked problems, vi som 

samfund og organisationer er oppe imod/
skal være svaret på? Og hvorfor er det 
vigtigt at beskæftige sig med dem?

•	 Kommunerne som resiliente organisa-
tioner – hvad vil det betyde af foran-
dringer? 

v/ Ole Fogh Kirkeby, 
professor i filosofi og ledelse, CBS, 
og bestyrelsesmedlem i Chora Connection

”I sidste ende står vi med valget mel-
lem at forlænge fortiden eller skabe 
fremtiden. Vi vælger det sidste.”
 – Chora Connection.

10.15–11.00
Når den nære fremtid kalder 
på mere end effektivisering

11.00-11.15 
PAUSE

12.30–13.30 
FROKOST OG NETVÆRK

I september 2016 slår Silkeborg dørene op 
for en ny forening, der får til formål: 
  
•	 At gøre det nemmere for private, offent-

lige og halvoffentlige aktører at udvikle og 
teste værdiskabende løsninger på tværs

•	 At skabe viden om og rum for innova-
tion. Og dermed bidrage til lokal vækst 
og beskæftigelse

•	 At markere Silkeborg Kommune som 
et sted, hvor innovation og særligt 
samarbejdsdrevet innovation er på 
dagsordenen

Den nye forening skal både hjælpe private 
virksomheder med at vækste og Silkeborg 
Kommune med at finde nye løsninger på 
velfærdsklemmen. Hør om baggrunden og 
ambitionerne for det nye tiltag, og spil selv 
ind med dine tanker og refleksioner. 

v/ Lone Stubdrup 
innovationschef for innovationSilkeborg

12.00-12.30 
Baggrund og ambitioner for: 
innovationSilkeborg 

•	 Hvad er det for grundlæggende dilem-
maer og logikker, som ledelse af innova-
tion i en kommunal hverdag bygger på, 
skal forholde sig til og navigere i?

•	 Hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig 
med wicked problems, og hvad betyder 
det i en kommunal ledelseskontekst?

•	 Hvordan kan vi skabe en styring, hvor vi 
på tværs af aktører og beslutningstagere 
skaber rum til at innovere?

v/ Klaus Majgaard, 
postdoc på CBS og tidligere direktør og 
kommunaldirektør i flere kommuner

11.15-12.00
Ledelse af innovation 
i en kommunal dagligdag
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Mandag den 24. oktober 2016 rykker 700 
medarbejdere under samme tag i Skander-
borg Kommunes spritnye rådhus, politi-
station, dobbelthal m.m. Hør om tankerne 
bag Fælleden, og om hvordan arbejdet 
med at gøre rådhuset til hele kommunens 
samlingssted gribes an.

”Fælleden – for dig og mig!”

Fælleden er et sted, hvor
  
•	 Vi mødes og sætter hinanden stævne 

som borgere, medarbejdere, idrætsudø-
vere, frivillige, idémagere, myndighed, 
praktikere, gæster, beslutningstagere, 
kulturbrugere, debattører eller bare som 
dig og mig.

•	 Vi eksplicit dyrker fællesskabet, samska-
belsen, forskellene og synergien heri; og 
hvor der både er plads til det midlerti-
dige, det blivende, det styrede og det 
ustyrede 

v/ Lisbeth Binderup, 
kommunaldirektør, Skanderborg Kommune

Del 2 
Vi trækker 
i arbejdstøjet

13.30–14.00
Skanderborg Kommunes nye 
rådhus Fælleden - og tankerne 
bag multihuset

Workshops
om konkrete 
velfærdsudfordringer 

Vi benytter lejligheden til - nu da vi er 
samlet på tværs af vores daglige roller og 
funktioner - at sætte os sammen om at 
kortlægge og drøfte konkrete problemer 
fra hverdagen.

Vi indleder med at lægge fakta på bordet, 
hvorefter du som deltager sammen med 
andre skal se, om I kan komme frem til et 
fælles mål og komme med forslag til, hvad 
disse vil kræve af ledelsesmæssige indsats-
er på forskellige niveauer. Workshopperne 
vil blive faciliteret af proceskonsulenter fra 
KLK, FFUK og COI – og der vil være indlagt 
en kort kaffepause.

/ WORKSHOP 1
INTEGRATION 
Hvordan kan vi som samfund skabe en 
integrationsindsats, så flygtninge og ind-
vandrere opnår samme beskæftigelses- og 
uddannelsesgrad som etniske danskere, og 
så de på lige fod med det øvrige samfund 
både deltager i og bidrager til fritids- og 
kulturlivet? 

/ WORKSHOP 2 
SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE 
På trods af mangeårige indsatser og fokus 
på socialt udsatte børn og unge, så siger 
statistikken fortsat, at sårbare børn og 
unge klarer sig markant dårligere ved 
folkeskolens afgangsprøve end deres 
jævnaldrende. Hvis vi som system skal 
være med til at udjævne den forskel, hvad 
skal vi så gøre?   

/ WORKSHOP 3
LANGTIDSLEDIGHED 
Af en rapport fra Arbejderbevægelsens Erh-
vervsråd fra maj 2015 fremgår det, at der er 
45.000 langtidsledige i Danmark. Forsknin-
gen viser, at når man har været ledig i mere 
end 12 måneder øges risikoen for at ryge 
endnu længere bag i jobkøen. Samtidig har 
vi et jobmarked i Danmark, hvor der årligt er 
ca. 800.000 jobåbninger, og hvor 34 procent 
af disse stillinger besættes af personer, der 
ikke i forvejen var i arbejde, men hvorfor 
er det så så svært for den enkelte og som 
system at få bugt med langtidsledigheden?
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/ WORKSHOP 4
LIVSSTILSSYGDOMME 
Hjerte-karsygdomme og kræft forårsager 
henholdsvis ca. 27 % og 30 % af alle døds-
fald i Danmark. Forekomsten af overvægt 
og diabetes type 2 stiger. Ca. 600.000 
danskere over 15 år lider af fedme i dag, 
det er mere end en fordobling siden 1980-
erne. De svært overvægtige (med body 
mass index >30) udgjorde 15-20 procent 
af voksne danskere i 2010. Flere hundre-
detusinde er i behandling mod for højt 
blodtryk og mod for højt indhold af koles-
terol og andet fedt i blodet.

KRAM faktorernes betydning for et sundt 
liv kender vi alle, og alligevel står vi overfor 
ovenstående sundhedsudfordringer som 
følge af vores livstil – hvorfor? 

/ WORKSHOP 5
MILJØ/KLIMA 
Miljø og klima har længe været punkter 
på den politiske dagsorden, og det er 
efterhånden ingen nyhed, at temperatur-
erne og energiforbruget på jorden stiger. 
Selvom der har været fokus på miljø og 
klima, synes udfordringerne dog stadigt 
voksende. Udfordringerne spænder bredt, 
men gennemgående for dem alle er, at 
de kræver en fælles indsats. Hvordan kan 
kommunerne være med til at imødekom-
me de miljø- og klimamæssige udfordring-
er på en bæredygtig måde? 

•	 Konkretiserer og prioriterer mulige 
prøvehandlinger 

•	 Etablerer netværk mellem deltagerne  

•	 Laver aftaler om en evt. opsamling på 
prøvehandlinger  

•	  Processen faciliteres af proceskon-
sulenter fra KLK, FFUK og COI

Del 3 
Vi netværker

16.15–18.00
Der arbejdes videre i mere ufor-
melle rammer over en øl eller en 
vand, hvor vi: 

18.00
TAK FOR I DAG 
OG SANDWICH TO GO
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