Læringspunkter innovativ anskaffelse
«Evaluering av Sammen mot»

Sammen Mot

Hva fungerte og hvorfor?
Hva

Hvorfor

Kommunene har vært delaktige og vist engasjement og
interesse for evalueringsarbeidet

Dialogen og møtehyppighet har blitt tilpasset deres kapasitet

Kommunene har fått et betydelig eierskap til forskningen Likeverdighet i prosessen.
Vi har lært oss masse om evaluering, design, innovasjon
og mye annet.

Alle var eksperter på SINE områder, og presenterte det. Dermed ble
gapet mellom oss mindre. Godt forarbeid fra FK. Gjort det mulig for
kommunene å delta aktivt/medvirke.

Nå blir egenevalueringen en tett koblet del til den
eksterne evalueringen, -det hadde det antakelig ikke blitt
uten denne prosessen

Samskaping av prosessen. Kommunenes innspill har blitt hørt og
hensyntatt – forskningsmiljøene har fått mulighet til å spille inn sine
tanker før konkurransegrunnlaget ble laget.

Det var motstand i enkelte kommuner i starten, men ser
nå stor nytteverdi og er nå veldig påkoble

De har fått kjennskap til at dette er nyttig inn i deres egen
tiltaksutvikling. Før trodde de kanskje at dette var noe fjernt og
vanskelig; -nå ser det at dette er det samme som de holder på med
– og opplever nytteverdi..

Dialogen med Cecilie har vært veldig nyttig. Opplæring i
hva innovativ anskaffelse er

Relevant kunnskap. Cecilie stilte spørsmålene Hva vil dere
med dette? Hvorfor? Hun har gitt trygghet og legitimitet i
prosessen.

Sammen Mot

Hva

Hvorfor

En til en-møtene fungerte bra.

Nyttig at Kjersti var med. Dette skapte god forankring
og resulterte i mer midler. Viktig å få dybdeinnsikt i
de ulike løsningsbeskrivelsene.

Dialogmøtet fungerte godt og etter intensjonen

Alle stemmer hørt! stort eierskap. aktiv deltakelse

Dette har tatt mye tid, men har vært verdt det.

Samskapende prosesser gir verdi både underveis og i
resultat, - og vi aner bare den samlede verdien.
Dette tar tid, men det er grunn til å tro at det er
verdt det

Dette har vært gøy

God møteledelse, godt planlagte møter, god
fasilitering

Vi har endt opp med avtale med en organisasjon
som er virkelig motivert og engasjert i dette
arbeidet.

Dette hadde vi ikke fått til uten denne innovative
prosessen. Engasjementet til Telemarksforskning ble
forsterket gjennom prosessen

Innkjøp lærte mye og prosessen har vært nyttige for
vår organisasjon

Tålmodighet + pågangsmot

Det oppleves nå en forventning omkring
evalueringen

Har blitt skapt gjennom medvirkning og samskaping

Sammen Mot

Hva fungerte ikke og hvorfor?
Hva

Hvorfor

Samarbeidet med innkjøp

Konkurransegjennomføringsverktøyene passer ikke
sammen med den innovative innretningen. Det systemet
er fornuftig for å beskytte oss. Vi har lært mye gjennom
dette, men det har vært utfordrende. Innkjøp "klipte og
limte" teksten fra fagavdelingen inn i sine skjemaer.
Teksten mistet noe av innholdet som var samskapt frem.

Utarbeidelse av fremdriftsplan

Vi utarbeidet ikke en forpliktende fremdriftsplan tidlig
nok som involverte innkjøp. Det må gjøres neste gang.

