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For lite tid til innovasjon
Privat ansatte mener derimot at det skyl-
des kostnadsspørsmål. 

– Det indikerer at offentlig ansatte me-
ner de har en mer travel hverdag enn det ar-
beidstakere i privat sektor har. Er det din og 
medlemmenes oppfatning?

– Det er nok travelt begge steder. 
– Hva ønsker dere? Sabbatsår? Flere an-

satte i offentlig sektor? Mindre kontakt med 
innbyggerne?

– Vi ønsker at innovasjon skal ha fast 
plass i topartsdialogen ute på arbeidsplas-
sene og i dialogen mellom ledere og tillits-
valgte. Innovasjon er noe virksomhetene i 
staten bør blir vurdert på. 

I etterkant av terroren 22. juli 2011 
beskrev Gjørv-kommisjonen hvordan 
politiet i 2011 hadde rundt 100 ulike 
mål som etaten skulle rapportere på. 

– Trenger vi enda ett?
– Grisen blir ikke tyngre selv om den 

veies mange ganger, nei. Jeg etterlyser 
ikke enda et nytt skjema som skal fylles ut. 
Men det er viktig at de gode ideene kommer 
opp, og å skape en kultur for innovasjon. Én 
måte er å belønne etater som er flinke til 
det. 

Frykter å bli hengt ut
I undersøkelsen kommer det frem at man-
ge ansatte både i privat og offentlig sektor 
mener redsel for å gjøre feil står i veien for 
innovasjon. Mangelen på en sterk innova-
sjonskultur er tydelig. 

– Hvem skaper den redselen? Er ikke de 

ansatte med på det, deriblant dine medlem-
mer?

– Alle har ansvar her. Vi har også an-
svar for å dyktiggjøre våre tillitsvalgte. 
I offentlig sektor er det sterkt fokus på å 
holde budsjettet. 

– Hvis du da gjør en feil, og det ren-
ner ut en god del penger som kunne 
vært brukt bedre, skal du ikke åpne 
mange aviser før du ser hva som er 
skjedd. Da skal jeg love deg at du blir 
hengt ut, både i kommunestyret og i 
sosiale medier. 

– Mange vil nok da synes det er tryggere 
å gjøre som før, enda innovasjon er nødven-
dig for å gjøre tjenestene bedre til samme 
pris eller for å gi samme tjenester til en 
lavere kostnad. Det må være kultur for å 
kunne gjøre feil og lære av feilene. Feilene 
må gjøres tidlig slik at de ikke blir kostbare. 
Kompetanse er en nøkkel til å lykkes.  

– Hva er det verste eksempelet på man-
glende innovasjon i offentlig sektor?

– Det ønsker jeg ikke svare på. 
– Og det beste? 
– Jeg kan flere. Lånekassen og Skat-

teetaten har hatt store prosjekter som har 
gitt bedre og enklere tjenester for bruker-
ne. I helsevesenet er utredningstiden for 
brystkreft gått ned fra måneder til uker, 
og på Vestlandet har sykehusene redusert 
andelen pasienter som ikke møter til time. 
Det ble løst så enkelt som ved å sende ut en 
SMS dagen i forveien. Ellers er det spen-
nende ting som skjer i Ruter.
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«Våger å tenke nytt», står det på kaffekop-
pene til hovedorganisasjonen Akademi-
kerne, som har rundt 200.000 medlem-
mer. 

– Dette har vært valgspråket vårt i 
20 år, sier Kari Sollien, leder i Akademi-
kerne. 

Onsdag åpner Akademikernes Høst-
konferanse, med rundt 280 deltagere. 
Der er innovasjon dagens tema. 

I den anledning har organisasjonen 
fått laget en undersøkelse utført av Re-
spons Analyse. Den viser at ansatte i det 
offentlige i mindre grad enn ansatte i 
privat næringsliv opplever at det tilret-
telegges for innovasjon. 

Kun 36 prosent i offentlig sektor opp-
lever å bli vurdert på innovasjon, mot 47 
prosent av de ansatte i privat sektor.  

– Tiden strekker ikke til 
Årsaken er for lite tid til å være innovativ 
på arbeidsplassen. I offentlig sektor me-
ner de ansatte at manglende innovasjon 
er et resultat av at tiden ikke strekker til. 
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MiNi-CVDe ansatte i det offentlige 
har det rett og slett for  
travelt til å drive innovasjon, 
ifølge en undersøkelse  
de har bestilt. 

Kari Sollien 
Leder i AKAdemiKerne

GAPESTOKK: 
Kari Sollien, leder i 
Akademikerne, tror 
ansatte i offentlig 
sektor frykter at 
innovasjon går 
skeis. – Da skal jeg 
love deg at du blir 
hengt ut, både i 
kommunestyret og i 
sosiale medier, sier 
hun.   
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