KL OG AKADEMIKERNE PRÆSENTERER

INNOVATIONSNETVÆRK

ØST OG VEST

e og tillidsrepræsentanter
Netværk for ledere, medarbejder
skabe en innovationskultur
i kommuner, som arbejder for at
drevet innovation.
baseret på bruger- og medarbejder

Hvorfor et
innovationsnetværk?

HVOR
OG HVORNÅR?
VEST

KL og Akademikerne har under overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalt at etablere
og facilitere to netværk om innovation i kommunerne for akademikere. Netværkene
opdeles i et netværk i VEST-Danmark og et netværk i ØST-Danmark.

Netværksmøde
Den 12. maj 2016 (Hel dag)
på Comwell Kolding

I netværkene vil der være mulighed for at dele, diskutere og blive inspireret af hinandens
innovation. Der vil efter aftale med netværksdeltagerne være temadrøftelser af fx.

Internat
Den 15. - 16. september 2016 (kl. 12 - 12)
på Hotel Vejlefjord

// Design thinking

// Spredning af innovation

// Nudging

// Kompetenceudvikling og innovation

// Ledelse af innovationsprocesser

// Evaluering af innovationsprojekter

// Samskabelse og resiliens

// Innovationsmodeller og metoder

Interessante aktører og oplægsholdere, som fx Center for Offentlig innovation inviteres
efter aftale med deltagerne i netværket til at deltage i møderne.

Netværksmøder (hel dag)
Den 4. oktober og
Den 10. november 2016
ØST
Netværksmøde
Den 10. maj 2016 (Hel dag)
på Hotel Kong Arthur, København
Internat
Den 6. - 7. september 2016 (kl. 12 - 12)
på First Hotel Copenhagen

Målgruppe
Netværket er relevant for ledere,
medarbejdere samt tillidsrepræsentanter – meget gerne et trekløver,
som arbejder med innovation, men
som endnu ikke er i mål med at integrere innovation som en kultur i
institutionens DNA.

Tilmelding
Tilmelding koster kr. 4.000 kr. og dækker grundomkostningerne til lokale,
hotelovernatning, forplejning samt
deltagelse i de fire første arrangementer i netværket, som faciliteres af
KL og Akademikerne. Herefter drives
netværket videre af deltagerne selv.

Spørgsmål?
Hvis du har administrative spørgsmål, kan du kontakte afdelingssekretær
Birgitte Flinck i Akademikerne på bef@ac.dk eller telefon 25354131.
Hvis du har spørgsmål om metode og indhold, kan du kontakte chefkonsulent
Jan Struwe Poulsen i KL på jtp@kl.dk eller mobil 21404082.

Netværksmøder (hel dag)
Den 5. oktober og
Den 14. november 2016

Tilmeld dig her!
Vælg et link...

Øst

Vest

Bemærk begrænsede pladser

INNOVATIONSNETVÆRK

ØST OG VEST

