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Evaluering af innovation
DES 8. september 2016
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Center for Offentlig Innovation

COI
Samarbejde mellem 
regeringen, KL, Danske 
Regioner, FTF, OAO og 
Akademikerne.

Definition af innovation:
At gøre noget nyt (i den 
offentlige sektor), 
der bryder med det vante, og 
som skaber værdi.

Formål:
COI bidrager som nationalt 
center til mere effektivitet og 
kvalitet i den offentlige sektor 
ved at understøtte innovation. 

Mål:
COI har som en af sine 
hovedopgaver at understøtte 
spredning af gode løsninger 
mellem arbejdspladser i 
kommuner, regioner og staten. 
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Hvorfor evaluere innovation?
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COI’s Innovationsbarometer: 

Stort potentiale ved evaluering af 
innovation

Feltarbejde og interviews: 

Udfordringer i forhold til evaluering af 
innovation
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www.coi.dk/innovationsbarometer
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Formål med evaluering af offentlig innovation
Opgjort i procent af evaluerede innovationer
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Feltarbejde: 
Hvad siger  innovationevalueringsaktive i det 
offentlige?

• Der er ingen systematisk evalueringstilgang

• Ønske om mere evaluering af innovation

• Ønske om innovations-evalueringsgreb og øget evalueringskapacitet

• Ønske om netværk og videndeling på området
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Feltarbejde:
Hvad skal der til for at højne 
innovationsevalueringskapaciteten?

• Nye modeller og metoder

• Innovatører skal have evalueringskompetencer

• Konkrete guides eller værktøjer til at udføre evalueringer af 
innovation

• Netværk og videndeling
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COI’s evalueringsaktiviteter

Konference: ”Hjælp jeg skal evaluere et innovativt tiltag!
(Netværk og videndeling + Modeller og metoder)

Publikation: ”Vejledning om at evaluere innovative tiltag” af 
Peter Dahler Larsen (Modeller og metoder)

Publikation: ”Grønspættebog” inkl. dialogværktøjer
(Konkrete guides og værktøjer)

Arbejdende Fællesskab om evaluering af innovation
(Netværk og videndeling + Konkrete guides og værktøjer)
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Arbejdende fællesskab
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Om evaluerings-hjælpepakken

• Målgruppe: Ledere, innovations- og 
udviklingskonsulenter, praktikere i driften 

• Formål: At gøre det lettere og mere attraktivt 
at evaluere innovation.

• Indhold:

‒ Vejledning om at evaluere innovative tiltag af 
Peter Dahler Larsen

‒ Grønspættebogen. Til dig, der skal evaluere 
innovative tiltag.

‒ Skemaer der understøtter konkrete 
handlinger fra start til slut i din 
innovationsevalueringsproces. 
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Tak for opmærksomheden 

Find materialer på coi.dk/evaluering

Tilmeld nyhedsbrev: www.coi.dk

Twitter: @OffentligInno

http://www.coi.dk/

