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Innovationsturnering i
Herning Kommune
• Herning Kommunes strategi for grøn
omstilling
• Innovationsturnering? Hvad er det?
• Resultater fra dagen?
• Vinder ideen kort

Herning Kommunes strategi for
grøn omstilling
• Klimaneutral Kommune i 2050,
• 2025 reduktion med 50-54%,
• 2030 reduktion med 70%
• Bæredygtig Herning der skal understøtte

erhvervsaktiviteter og udvikling inden for
bæredygtighed
• Elektrificering af den kommunale kørsel
”Hvert skridt nytter, stort eller lille. For når vi
puljer vores bestræbelser, så sker der noget.”

Hvorfor valgte vi en turnering

• Vi ønskede at sætte fokus på innovation
– efter en tid med fokus på drift
• Vi ønskede at samarbejde med KOMBIT –
Adgang til 98 kommuner
• Vi ønskede finde ud af, om der var ideer
som kunne fungerer i dagligdagen
• Vi ønskede at gøre det sammen med
andre aktører
• Vi ønskede at få et andet mindset – tid
til at tænke anderledes

Innovationsturnering? Hvad er det?
• Innovationsturneringen er et spil udviklet af

KOMBIT, hvor man gennem gamification får
idégenereret, afprøvet og afviklet idéer
lynhurtigt
• Turneringen har tre runder:
- Første runde: : Idégenerering
- Anden runde: Udvælgelse af de bedste idéer
Tredje runde: Præsentation for dommerpanel

og kåring af vinder

Resultater fra dagen
Over 100 ideer, heraf kan mange umiddelbart
realiseres
Væsentligt bidrag til arbejdet med Grøn
Omstilling i Herning Kommune

Input til at arbejde med innovative processer i
Herning
Styrket samarbejde med Bæredygtig Herning
- Etablering af Teknologi Forum

Vinder ideen:
Min klima-app: samlet overblik over alt
forbrug for den enkelte borger
Dommernes kommentarer:
”Generaliserbarhed og finansiering, det er nok
der, hvor den rammer lidt højere end mange af de
andre [...] Det handler også om at borgeren ikke
selv skal til at gøre noget. Det bliver givet ud til
dem, så de bliver nødt til at tage stilling til det, i
stedet for det er noget man skal opsøge.”
”Det kan jo gøres for relativt få penge. I hvert
fald lokalt har vi alle data - el, vand, varme og
affald. Og med muligheder for at taste ting ind
omkring mad og tøj, så bliver det pludselig meget
data tilgængeligt”

Det videre arbejde i Herning
• Etablering af et Teknologi Forum, som har til
formål at udvikle teknologier på tværs af
forvaltninger til gavn for brugerne/borgerne.
• Tema på første møde var resultatet af
Innovationsturneringen
• Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til
formål at gennemgå alle ideerne fra
turneringen og vurdere, om der er grundlag
for at gøre dem brugbare i hverdagen.
• Vi tænker resultatet fra arbejdsgruppen kan
være en del af Herning Kommunes kommende
Digitaliseringsstrategi som tiltag, der
igangsættes.

