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Tall og fakta 

Asker er en del av en 
voksende hovedstadsregion  

Politisk styrt (H) 

60.000 innbyggere (Norges 
11. største kommune) 

Driftsbudsjett 4 mrd. kroner  

4000 ansatte 

55 virksomheter og 250 
enheter 



Offentlig sektor må endre seg 



Innovasjon i din organisasjon – SLIK… ?  



…eller SLIK?  





…og da blir det et lederansvar å beskytte mot… 

















Åpenhet 

“ Menneskesinnet er 

som en fallskjerm… 

 

Det fungerer best 
når det er åpent..” 

Cole’s rules 
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Askersamfunnets innovasjonssystem 
 - en åpen samhandlingsmodell 



Orden i eget hus - 
virksomhetsstyring 

Ledere viser vei,  

griper mulighetene  

og oppnår resultater sammen med andre… 



Prinsipper for god ledelse 



Innovasjon krever lederkraft 

Lederutviklingsprogram – innovasjon i praksis 



Nettverk - å finne verdier på tvers 

 Arena og møteplass 

 

 Nettverksbygging og 
partnerskapsutvikling 

 

 Dynamisk forsknings- og 
utviklingsmiljø på tvers 
av tjenesteområder 

 

 Lederskole og 
Kunnskapsformidling 

 

 Ressurs- og støttemiljø 
for innovasjon og 
prosjektledelse 



Foto Leavfbug, Flickr 

Nullfeilskultur… 

God nok oversikt 
over risiko må til. 



Troverdighet – «tillitsreform» 

TILLIT KONTROLL 



Gjensidig respekt –  
«fra formynder til fellesskaper» 



God styring – bedre endringsledelse 



Å styre små og store endringer 



      Å trene opp      innovasjonsmuskler 



Arena 

Metode/Verktøy 

Struktur 

Nettverk Måling 

Ledelse 

Innovasjonsmuskelen i praksis 

Kunnskapssenteret 



Helhetlig styring fra idé til gevinst 

? !  
Behov for noe 

NYTT 
Utviklet noe 

NYTTIG 
Ny løsning er 

NYTTIGGJORT 

? 
Behov for noe 

NYTT 

! 
Utviklet noe 

NYTTIG 

 
Ny løsning er 

NYTTIGGJORT 

Prak- 
sis 

Porteføljestyring 
Programstyring 
Prosjektstyring 
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Spesielle fokusområder fra 

Kommuneplanen  - 12 års 

perspektiv 

Tverrgående utfordringer fra 

Handlingsprogrammet -  4 års 

perspektiv 

• Vekst og utvikling 

• Arealutvikling og transport 

• Natur, kulturmiljø og samfunns-

sikkerhet 

• Folkehelse 

• Tettsteder og knutepunkter 

• Forebygging og tidlig innsats 

• God helhet og samhandling 

• God kvalitet 

• Nødvendig kompetanse 

Strategisk porteføljestyring 

Strategisk prosjektportefølje 

Prosjekt 

1 

Prosjek
t 2 

Prosjek
t 3 

Prosjek
t 4 

Prosjek
t X 

Strategiske mål og 
satsninger 

 

Ordfører/Kommunestyre, 
Rådmann/Porteføljestyre 

Felles utfordringer 
og fokusområder 

 
Rådmann, 

Porteføljeforvaltere og 
rådmannens ledergruppe 

 

Prosjektresultater 
og gevinster 

 

Strategisk 
porteføljeforvalter og 

prosjektledere 



Strategisk prosjektportefølje 2016 

Prosjekt Utviklingsområde Fase  

Fremtidens boligsosiale 
tjenester 

Tjenestedesign  Konsept 

FutureBuiltstandarden Plusshus-barnehage Konsept 

Områdeløft Borgen  Medborgerskap Konsept 

KomInn 3.0 Digital innovasjonsarena Konsept 

Jakten på tidstyvene  Effektiviseringsarena Konsept 

Vitensenter folkehelse Helsearena Sem  Konsept 



Verktøy for porteføljeoversikt 



Verktøy for prosjektstyring 





Innovasjonsprisen 2015 

https://player.vimeo.com/video/130417659  

https://player.vimeo.com/video/130417659
https://player.vimeo.com/video/130417659

