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Dagsorden
• Velfærdsstatens overordnede udvikling – vi er på vej ind i en ny fase

• Innovation er kommet på dagsordenen

• Innovation er noget andet end bare nye ideer

• Innovationsbroen skal bygges

• To måder at skabe værdi på gennem udviklingsprojekter

Tid til at tale sammen

• Den organisatoriske vej fra eksperiment til drift og spredning

• Take home messages



Ressourcer

Effektiviserings-

og innovations-behov

Forventninger til 
produktion og kvalitet

Fase 1: Fusion
• Strukturreform
• Centralisering
• Stordriftsfordele

Fase 2: 
Effektivisering
• LEAN
• NPM

Fase 3: ?
• Mere systematisk udvikling
• Arbejde mere på tværs
• Innovation?

Vi er på vej ind i fase 3, hvor vi har brug for at lave mere 
værdiskabelse for vores ressourcer, men gennem andre 
måder at arbejde på, end dem vi har brugt i fase 1 og 2

• I mange år fulgte forventnings-
og ressourcekurven ad

• I de sidste 30 år har vi arbejdet 
med forskellige måder at lukke 
gabet mellem de to

Vi er på vej ind i en ny fase



Innovation er kommet på dagsordenen 
og det ændrer grundlæggende vores fokus

Det handler ikke om at bygge vores "boremaskiner" endnu større 
og mere effektive. Det handler om at forstå "hullet i væggen" 

‘’The job that needs to be done’’

(Clayton Christensen)

”Hullet i væggen”

Hvilken værdi skaber vi?



Innovationsligningen – innovation handler ikke kun om ideer…

Nyt Nyttigt Nyttiggjort

En passioneret 
fagprofessionel, 
der tænker ud af 

boksen

Hvis bare en af disse faktorer nærmer sig nul, nærmer hele ligningen sig nul

Tilstedeværelsen 
af et behov som 

kan opfyldes med 
en ny idé 

Et team af 
fageksperter og 
ledelse, der kan 
løfte opgaven 

sammen 

Innovationen 
kan løse 

behovet med 
en idé og 

koncept af ny 
højde

Innovationen kan 
realiseres, 

forankres og 
udbredes 

strategisk og i 
driften og dermed 
skabe reel værdi

Potentiale for 
succes = Ildsjæl × BehovTeam× Løsning× Forankring×



Sammenhæng mellem drift og udvikling?



Drift og udvikling



Drift og udvikling



Drift og udvikling



Drift og udvikling

HUSK også at inddrage borgerne!
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Kan I genkende ”dette” i jeres organisationer?
- at der er megen fokus på at effektivisere det eksisterende (boremaskinen)
- en del fokus på ildsjælene og deres ideer
- at udvikling og drift ikke altid hænger systematisk sammen
- at det nye ofte er ret add-on (ikke den store organisatoriske transformation)

Tal gerne sammen ved bordene…
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KRÆVER MERE SYSTEMATIK!!



Reference: Dr. Gina Colarelli O'Connor, Professor of Innovation Management in the Lally School of Management at 

Rensselaer Polytechnic Institute

Hvordan får vi udvikling ind i driften som organisation?

• Discovery: Der eksperimenteres med 

udviklingsprojekter

• Inkubation: Vellykkede projekter føres 

ind i driften

• Acceleration: Spredning af driften ud i 

flere afdelinger og organisationer



Hvordan får vi det udviklede ind i driften – det 
"wicked problem" vi skal løse!



Der er mange ildsjæle, der gerne vil eksperimentere

Udviklingsprojekter



Møder driftsvirkeligheden

Projekt 1 Projekt 2

Det er vanskeligt at trække alle 
udviklingsprojekter ind i inkubationen

Udviklingsprojekter syntetiseres og der prioriteres 

hvilke der skal arbejdes videre med



Møder driftsvirkeligheden

Projekterne modnes, mens vi stadig 

passer på dem som udviklingsprojekter 

(inde midt i en driftsvirkelighed)

Projekt 1 Projekt 2

Det er vanskeligt at trække alle 
udviklingsprojekter ind i inkubationen



Spredning af driften ud i flere afdelinger og organisationer

Integreret projektProjekt 1 Projekt 2

Fokus er afgørende - løs 
problemerne et ad gangen (eller få)



Projekter

Sprede til flere 

organisationer

Projekt 1 Projekt 2 Forankret projekt

Spredning af driften ud i flere afdelinger og organisationer



Sprede til flere 

organisationer

Projekt 1 Projekt 2 Forankret projekt

Der er meget godt i gang…



Take home messages
Hvad kan I gå hjem og gøre?

• Gå hjem og få lavet et overblik over ”innovationspipelinen” – vores mange 
udviklingsprojekter

○ Få diskuteret, om der er den rette balance (f.eks. mindre D og mere I og A)

○ Få drift og udvikling til at mødes og diskutere, hvad der er de vigtigste projekter, der har 
potentialet til at gå hele vejen

• Gå hjem og arbejd med hele kommunens innovationskompetencer

○ I stedet for at lave én innovationsafdeling

○ Tag ledelsen med på besøg i Helsingborg

• Gå hjem og snak om, hvilke andre kommuner I kan lære af

○ Open innovation er billigt!

○ Hvem skal vi samarbejde mere med?

https://mobilize-nordic.com/det-faglige-univers/artikler/kraever-de-vilde-sociale-problemer-nye-organisationsdesign/


Mobilize hjælper mennesker, organisationer og 

samfund med at mobilisere og udfolde de strategiske 

potentialer. Vi udvikler og rådgiver ledere og 

fællesskaber til at håndtere strategiske dilemmaer, 

sætte retning og skabe mening og handlekraft.


