Innovasjonskonferansen
i Rogaland

25. april 2019
kl. 9-15
Sola kulturhus

Digitalisering og
innbyggerinvolvering:
Hånd i hanske

Innovasjonskonferansen
i Rogaland

9.00

Jan Sigve Tjelta, varaordfører og Ingrid Nordbø, rådmann i Sola 		
kommune ønsker velkommen

9.10

”Kommunen og de – kan de hjelpa meg med någe?” , en undrende
innbygger, Rune Bjerga, komiker

9.30

Teknologi og kommunikasjon – nøklene til god innbyggerinvolvering,
Synneva Erland og Lars Rinnan

10.15

Pause

10.30

Er kommunene klare til å møte nye forventninger?
Lasse Jalling, avdelingsingsdirektør kvalitetsutvikling og spredning, KS

10.45

Digi Rogaland – samarbeid om digitalisering for folk i Rogaland,
Inger Bjørkum Leigvold

11.00

Forberedelse til Inspirasjonstorget

11.10

Inspirasjonstorget med Inspirasjonsdialogen

12.10

Lunsj

13.00

Kulturelt innslag

13.10

Veien mot et åpent og varmt nabolag – Samspill mellom innbygger,
frivillige og bydel,
Øyvind Henriksen, Bydelsdirektør i Nordre Aker, Oslo kommune

13.30

Det går an å lykkes som liten – om innbyggerinvolvering og
innovasjon i landets tredje minste kommune, Træna,
Moa Bjørnsson, utviklingssjef i Træna kommune

13.50

Innbyggernes stemme i smartbyen Stavanger,
Harald Sævareid, rådgiver Smartbyen Stavanger

14.05

Pause

14.20

Jeg skal fortelle deg min hemmelighet,
Berta Lende Røed, gründeren bak FuelBox

15.00

Avslutning av konferansen

Lasse Jalling

Rune Bjerga

Innovasjonskonferansen
i Rogaland

Synneva Erland har bakgrunn som
skuespiller, sanger og pedagog. Hun har
spisskompetanse på kommunikasjon,
bedriftskultur og ledelse, og holder
motivasjonsforedrag for blant annet bedrifter.
Lars Rinnan er en brennende engasjert
foredragsholder og spesialist på kunstig
intelligens/digitalisering, og entreprenørskap/
ledelse. Lars har 25 års erfaring innen ledelse,
og har i løpet av 7 år startet 6 selskaper.

Lars Rinnan

Synneva Erland

På programmet:
Digi Rogaland: Kommunene i Rogaland har inngått et historisk samarbeid om digitalisering.

Gjennom Digi Rogaland skal de dele erfaringer, ressurser og fremgangsmetoder, og med dette
også utjevne digitale forskjeller mellom innbyggerne i kommunene. I tillegg er målet å identifisere
og utvikle nye prosjekter til fordel for innbyggere og næringsliv i fylket.
Inger Bjørkum Leigvold er digitaliseringssjef i Stavanger kommune og leder for sekretariatet i Digi
Rogaland.

Inspirasjonstorget er en blanding av ”speed dating” og ”gallery walk”. Her får du muligheten til
å lære mer av gode innovasjonsprosjekter i Rogalandskommunene. Du velger ut prosjekter etter
ønske og forflytter deg på signal.
Nytt i år er Inspirasjonsdialogen. Der kan du lære mer om to utvalgte tema som presenteres som
miniforedrag og praktisk aktivitet. Du kan enten velge å lære mer om Gevinstrealiseringsspillet til
Sola kommune eller Samshuset til Stavanger kommune.

Det går an å lykkes som liten – om innbyggerinvolvering og innovasjon i Træna. KMDs

innovasjonspris 2018 gikk til Træna kommune for deres samskapingsperspektiv, innovasjonskultur
og gode resultater.

Jeg skal fortelle deg min hemmelighet – Hvordan kunne savnet etter de gode samtalene
med mannen utvikle seg til et konsept som finnes i tusenvis av hjem, skoler og arbeidsplasser i
store deler av verden? Og, hvordan kunne denne lille boksen bli et verktøy i deler av våre største
organisasjoner, og sende firebarnsmoren fra Bryne helt til Dubai for å jobbe med myndighetene
der? FuelBox-gründeren fortelle oss mer om!

Innovasjonskonferansen
i Rogaland

