Vinner av KMDs innovasjonspris 2016. Bærum kommune.
Juryens begrunnelse:
Bærum kommune har med innovasjonsstrategien «På vei mot morgendagens løsninger»
etablert et tydelig og langsiktig mål som nå gir resultater. Juryen har stor tro på at Bærum
kommune vil nå målet om å etablere en synlig innovasjonskultur innen 2017. Juryen er
imponert over det strategiske innovasjonsarbeidet kommunen gjør på ledernivå og legger
merke til at lederne også blir målt på innovasjon. Bærum kommune er klar på at det er i
samspillet mellom medarbeiderne og brukerne av de kommunale tjenestene
«hverdagsinnovasjoner» blir skapt. Denne helhetlige tilnærmingen, sammen med konkrete
resultater, gjør Bærum kommune til en verdig vinner av KMDs innovasjonspris.
Kommunen har selv trukket frem tre gode eksempler på sitt innovasjonsarbeid. «Digital
skolehverdag – nettbrett 1:1», «Smart matleveranse i hjemmetjenesten» og «Felles
kantinedrift med målgruppene minoritetsspråklige og utviklingshemmede». Dette viser at
Bærums helhetlige og systematiske tilnærming til innovasjon gir resultater.
Bærum kommune utvikler tjenester med utgangspunkt i brukernes behov. Det er tydelig i
prosjektet «Digital skolehverdag – nettbrett 1:1» der elevenes behov, og mestringsfølelse er
viktig. Kommunen er også langt fremme med å ta i bruk ny teknologi i velferdstjenestene.
«Smart matleveranse i hjemmetjenesten» gjør eldre i stand til å bestille mat direkte fra stua,
enten alene eller sammen med en hjelpepleier. Dette gir brukerne av hjemmetjenesten et
bedre tilbud samtidig som det frigjør ressurser i hjemmetjenesten. Bærum går også utover
det som forventes av dem. Med «Felles kantinedrift med målgruppene minoritetsspråklige
og utviklingshemmede» har kommunen klart å dekke brukernes og sine egne behov med en
enkel innovativ løsning.
Juryen mener at Bærum kommune fortjener KMDs innovasjonspris for sitt målrettede og
helhetlige innovasjonsarbeid. Kommunen involverer innbyggerne i tjenesteutviklingen og
gjør godt strategisk arbeid på ledernivå. Det er mange kommuner som kan ha nytte av
Bærums erfaringer og metodebruk, og juryen håper kommunens innovasjonsarbeid vil spre
seg i kommunesektoren.
Gratulerer!

