Kære dejlige kunder, samarbejdspartnere og venner af INNOBA
I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
2017 har været fuld af inspiration og spændende innovationsprojekter hos os. Det store tema for året der gik har været
udbredelsen af vores erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejde som værktøj til forbedringer i den offentlige
sektor.
Vi har afholdt foredrag, seminarer og masterclass'es om OPI og innovationspartnerskaber
Sundhedssektoren, velfærdsområdet og klima er eksempler på sektorer, der i særlig grad kan have glæde af offentlig-privat
innovation af nye produkter og services, der kan løse fremtidens udfordringer. Vi har undervist i INNOBAs procesmodel for
innovationspartnerskaber, som er udviklet i samarbejdet med Lundgrens advokater og offentliggjort på
Konkurrencestyrelsens hjemmeside. Vi har afholdt en række masterclass’es for kommuner i både Danmark og Sverige om
hvordan man arbejder med OPI i praksis. Til næste år glæder vi os til at gæste-undervise på Syddansk Universitet om
samme emne. Vi er stolte af at være det eneste innovationskonsulenthus i Europa, der har procesrådgivet og hjulpet med
den praktiske gennemførelse af innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov.
Vi har set på nye offentlig-private klimaløsninger sammen med Frederiksberg Kommune.
Hvordan håndterer man regnvand i tætbebyggede områder? Markedsdialog og innovationsbrainstorms med virksomheder og
kommunale medarbejder, inddragelse af borgere, samudvikling af idé-koncept og gennemførelse af
innovationspartnerskabsudbud. Vi glæder os til at hjælpe med den videre proces, hvor kommune og 2 private konsortier skal
afprøve klimaløsninger på byens veje.
Vi har hjulpet den norske stat med at afprøve offentlig-private innovationspartnerskaber for første gang som værktøj
til ældreløsninger.
Stavanger Kommune arbejder hårdt på at samudvikle løsninger til aktivering af ældre på korttidsophold i plejeboliger. Det har
været en stor fornøjelse at rådgive om forløbet, hjælpe med behovsafdækning og dialogen med leverandører, der aktivt kan
hjælpe med udviklingen af helt nye innovative produkter og services. Til næste år venter 4 nye innovationspartnerskaber i
Norge, som dermed går forrest i Norden på afprøvning af de nye muligheder for offentlig-privat samarbejde med inspiration i
den nye europæiske udbudslov.
Vi bidrager til udbredelsen af offentlig-privat innovation i Københavns Kommune på sundhedsområdet.
Det er ikke nok at udvikle en hurtig prototype et OPI projekt eller indkøbe innovative løsninger. Den offentlige sektor skal
også skridtet videre i implementeringen af fremtidens velfærdsløsninger. Hvordan får man medarbejderne i driften til at tage
de nye teknologiske løsninger til sig? Det har vi hjulpet Københavns Kommune med at se nærmere på, da vi gennemførte
behovsanalyse og afdækning af fremtidens arbejdsgange som del af konceptudviklingen af et nyt Velfærdsakademi for
SOSU-hjælpere. Vi glæder os til at følge projektet fremover og lære af Kommunens erfaringer. Vi glæder os også til at
hjælpe kommunen med at udvikle af OPI Pixi værktøj, der kan gøre det lettere for kommunens medarbejdere at opstarte
offentlige-private innovationsprojekter.
Vi har hjulpet innovative virksomheder med at arbejde sammen med deres offentlige kunder
Kunstig intelligens til håndtering af akutte borgerhenvendelser, automatiseret designfiktion på hospitaler, elektronisk
understøttelse af patientkontakt, vi har hjulpet de innovative virksomheder med at ramme rigtigt i det offentlige marked med
deres produkter og serviceløsninger. Det handler bl.a. om at forstå mekanismerne i den offentlige velfærdsindustri, udvikle
løsningerne sammen med de potentielle kunder og brugere og sikre den rette forventningsafstemning i fælles
udviklingsprojekter.
Vi afprøver offentlig-privat innovation i nye sektorer
I samarbejde med Femern Innovationsnetværk afholder vi et innovationsforløb for små og mellemstore leverandører i byggeog anlægssektoren. Målet er at kompetenceudvikle og fremme offentlig-privat innovation i en branche, der ikke har tradition
for nye samarbejdsformer. Det bliver spændende at se, hvordan man kan sætte idé-udvikling på tværs af leverandører og
bygherrer i spil på nye måder og bidrage til nytænkning af de store anlægsprojekter i Danmark.
Vi glæder os til at sætte vores kompetencer inden for projektdesign, behovsafdækning, brugerinddragelsen, konceptudvikling
og strategisk innovation i spil til næste år sammen med dig og dine.
De bedste ønsker for det nye år!

