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MANDAT INNOVASJONSRÅD 
FORMÅL 

Innovasjonsrådet er en viktig aktør i Innovasjonsløypa for deltakerkommunene i ROR-IKT 
samarbeidet. Hver kommune har anledning til å etablere et Innovasjonsråd. Innovasjonsrådet er et 
tverrfaglig porteføljeråd som løpende vurderer innspill og forslag til (digital) transformasjon i 
kommunen. Transformasjon innebærer endring i måten tjenestene leveres på og kan inneholde et 
element av digitalisering. 

Innovasjonsrådet vil gjennom utvelgelse av innspill sørge for korrekt strategisk retning i kommunens 
(digitale) transformasjon. 

ORGANISERING 

Hver kommune etablerer sitt eget Innovasjonsråd. For å sikre adekvat informasjonsflyt og 
koordinering mellom deltakerkommunen og ROR-IKT og mellom deltakerkommunene, vil ROR-IKT 
delta i alle rådene i kommunene. Deltakerkommunen utnevner lederen og medlemmene for sitt 
Innovasjonsråd. 

 

Innovasjonsrådet inngår i innovasjonsløypa og møtes ofte nok til at idéer og behov som er spilt inn 
kan behandles uten unødig tap av tid. 

FORVENTNINGER 

Innovasjonsrådet skal vurdere innspill til (digital) transformasjon iht. egen kommunes prioriteringer 
og strategiske planer. Innovasjonsrådet møtes for å beslutte den videre gangen i utviklings-
aktiviteten – typisk om aktiviteten er et prosjekt, en miniutvikling eller eksperimentering, samt om 
kommunen skal gå foran og pilotere tjenesten eller om det skal/bør etableres et interkommunalt 
løp. 

Innovasjonsløypa
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lnnovasjonsrådet er en viktig aktør i lnnovasjonsløypa for deltakerkommunene i ROR-IKT
samarbeidet. Hver kommune har anledning til å etablere et lnnovasjonsråd. lnnovasjonsrådet er et
tverrfaglig porteføljeråd som løpende vurderer innspill og forslag til (digital) transformasjon i
kommunen. Transformasjon innebærer endring i måten tjenestene leveres på og kan inneholde et
element av digitalisering.

lnnovasjonsrådet vil gjennom utvelgelse av innspill sørge for korrekt strategisk retning i kommunens
(digitale) transformasjon.

fORGANISERING

Hver kommune etablerer sitt eget lnnovasjonsråd. For å sikre adekvat informasjonsflyt og
koordinering mellom deltakerkommunen og ROR-IKT og mellom deltakerkommunene, vil ROR-IKT
delta i alle rådene i kommunene. Deltakerkommunen utnevner lederen og medlemmene for sitt
lnnovasjonsråd.
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lnnovasjonsrådet inngår i innovasjonsløypa og møtes ofte nok til at ideer og behov som er spilt inn
kan behandles uten unødig tap av tid.

fFORVENTNINGER

lnnovasjonsrådet skal vurdere innspill til (digital) transformasjon iht. egen kommunes prioriteringer
og strategiske planer. lnnovasjonsrådet møtes for å beslutte den videre gangen i utviklings-
aktiviteten - typisk om aktiviteten er et prosjekt, en miniutvikling eller eksperimentering, samt om
kommunen skal gå foran og pilotere tjenesten eller om det skal/bør etableres et interkommunalt
løp.
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Innovasjonsrådet utgjør også kommunens prosjektporteføljeråd og må følge opp de utviklings-
aktivitetene som er igangsatt i kommunen, se figuren under. 

 

 

MANDAT FOR INNOVASJONSRÅDET 

1. Bidra til utbredelsen av medarbeiderdrevet innovasjon i egen kommune. 
2. Utnevne ansvarlig for oppfølging av innmeldte idéer. 
3. Vurdere idéer, behov og ønsker for endrede arbeidsprosesser og (digital) transformasjon i 

egen kommune. 
4. Samordne og prioritere idéer, behov og utviklingsaktiviteter på tvers av egen kommune. 
5. Innovasjonsrådet utgjør kommunens interne prosjektporteføljeråd. 
6. Ansvar for å etablere og følge opp utviklingsaktivitetene i kommunen. 
 

ENDRINGER 

Dato Endring Styresak 
09.11.2022 Første utgave PS-27/22 
   
   
   
   

 

Porteføljestyringsprosessen

ProsjektPorteføljeråds-
møte

Porteføljestyre-
møte

Porteføljerådet (interkommunalt)
Innovasjonsrådet (kommunalt)

Forberede
Anbefale
Følge opp
Rapportere

Kvalitetssikre:
Prosjektforslag
Gevinstanalyser
Beslutningsgrunnlag
Anbefalinger

Godkjente prosjektforslag går
prosjektveien

Samarbeidsrådet for ROR-IKT (interkommunalt)
Kommuneledelse (kommunalt)

Definere
Beslutte
Prioritere
Forankre

Prosjektorganisasjonen

Gjennomføre
Lede
Overvåke
Levere

Portefølje-
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aktivitetene som er igangsatt i kommunen, se figuren under.
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lMANDAT FOR INNOVASJONSRÅDET

1. Bidra til utbredelsen av medarbeiderdrevet innovasjon i egen kommune.
2. Utnevne ansvarlig for oppfølging av innmeldte ideer.
3. Vurdere ideer, behov og ønsker for endrede arbeidsprosesser og (digital) transformasjon i

egen kommune.
4. Samordne og prioritere ideer, behov og utviklingsaktiviteter på tvers av egen kommune.
5. lnnovasjonsrådet utgjør kommunens interne prosjektporteføljeråd.
6. Ansvar for å etablere og følge opp utviklingsaktivitetene i kommunen.

lENDRINGER

Dato Endring Styresak
09.11.2022 Første utgave PS-27122
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