
I 2015 vil netværket mødes til to hel-
dagsmøder og et 12-12 seminar:  

•	 Det første netværksmøde afhol-
des d. 16. juni 2015 i KL Huset

•	 12-12 seminaret afholdes  
d. 28.–29. september 2015 på 
Fyn eller i Jylland

•	
•	 Det sidste netværksmøde afhol-

des d. 5. november 2015 på Fyn 
eller i Jylland

Form og udbytte
Netværkets form er baseret på 
aktiv deltagelse omkring erfaringer 
og dialog om input fra deltagerne i 
netværket, relevante oplægsholdere 
og KL’s Konsulentvirksomhed, KLK. 
På netværksmødet arbejdes der i en 
vekselvirkning mellem korte oplæg, 
træning og erfaringsudveksling. 

Det første netværksmøde afholdes 
d. 16. juni 2015 i KL Huset. Her 

KLK’s Innovationsnetværk fortsætter med tre netværksmøder i 2015 
- to heldagsmøder og et 12-12 seminar. 

De seneste seks år har KLK’s Innovationsnetværk drøftet mange er-
faringer, testet konkrete metoder og vendt innovationsudfordringer 
på hovedet. Det er sket i et fortroligt forum med inspiration udefra af 
særligt indbudte oplægsholdere. Har du lyst til at være med i 2015, så 
skal du være velkommen!

Pris
9.900 kr. for deltagelse i de tre 
netværksarrangementer, forplej-
ning og overnatning på 12-12 
seminaret.

Kontakt
For mere information 
om Innovationsnetværket, kontakt
 
chefkonsulent Jan Struwe Poulsen: 
jtp@kl.dk/21404082
eller 
konsulent Astrid Jensen-Kanstrup: 
acj@kl.dk/20561984. 

Tilmelding
  Klik her   for tilmelding eller kon-
takt student Malte Marno Søren-
sen: mmas@kl.dk.

KLK’s 
Innovationsnetværk 2015

sætter vi fokus på et af de største 
og mest komplekse innovationsbe-
hov i kommunerne. Nemlig udvik-
lingen af bæredygtige og resiliente 
lokalsamfund. Ole Fogh Kirkeby, 
som er idémand bag og bestyrelses-
medlem i det nye Center for Bære-
dygtighed og Resiliens, vil hjælpe os 
med at udfolde de mange forskel-
lige perspektiver, denne dagsorden 
rummer. Derudover vil vi udfolde de 
innovationsbehov, som deltagerne 
ser i deres egne kommuner.

På de efterfølgende møder aftales 
temaerne i tæt dialog med deltager-
ne – eksempler på temaer kunne 
være: IT-værktøjer til brug i innovati-
onsprocesser, samskabelse, design, 
skabelse af en innovationskultur og 
effektmåling af innovation. 

Målgruppen for netværket er:
kommunale ledere og konsulenter, der 
arbejder med innovation.

http://klk.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2015/06/Innovationsnetvarket-2015/

