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Innovasjonsbarometeret

Norges første lnnovasjonsbarometer for kommunal sektor ble lansert av KS i februar 2018.
Det ga oss helt
ny kunnskap om hva som skjer av utvikling og innovasjon i kommuner og fylkeskommuner.
Resultatene fra Innovasjonsbarometeret 2018viser at hele 3 av 4 virksomheter i kommunal sektor er
innovative! Det er ikke er store forskjeller mellom Iandsdelene; innovasjon foregår i stor stil over hele
landet. Vi fikk helt ny kunnskap om hvor mye kommuner og fylkeskommuner samarbeider med andre, og
hvor mye de lærer av hverandre i innovasjonsarbeidet. Og viktigst av alt, Innovasjonsbarometeret ga oss
ny kunnskap

om resultatene

mer medarbeidertilfredshet

av innovasjoner.

En innovativ

kommunesektor

gir bedre kvalitet

i tjenestene,

og høyere effektivitet.

I uke 40 sender KS ut en ny undersøkelse om innovasjon til alle Iandet kommuner og fylkeskommuner. En
ny undersøkelse vil gi oss muligheter til å sammenligne resultater over tid. Innovasjonsbarometeret 2020
skal kartlegge innovasjonsaktiviteteri helse og omsorg og oppvekst og utdanning, teknisk sektor,
kultursektoren

og sosiale tjenester.

To undersøkelser
Det skal gjennomføres to undersøkelser. Den ene sendes til et representativt utvalg virksomhetsledere i
de nevnte sektorer, og omhandler virksomhetenes innovasjonsarbeid i de siste to årene.
Den andre undersøkelsen skal sendes til alle ordførere i de gamle kommunestyrene (2013-2019). Det
politiske innovasjonsbarometeret skal kartlegge lokalpolitikernes rolleri innovasjonsarbeid.
Resultatene fra undersøkelsene publiseres på aggregert nivå slik at det ikke fremkommer hva hver enkelt
kommune/fylkeskommune
tydeliggjøres.

Vi håper den enkelte

Om dere har spørsmål
une.tangen@ks.no

Med vennlig

har svart.

Det er det samlede aktivitetsnivået

kommune/fylkeskommune

om innovasjonsbarometeret,

eller telefon

i kommunal

sektor som skal

tar seg tid til å svare på undersøkelsene.

ta gjerne kontakt

med Une Tangen på epost

902 72 179

hilsen

Kristin Weidemann

Wieland

Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering
Dette dokumentet

er elektronisk

godkjent.
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