
COI inviterer til åbne værksteder om at styrke politikernes rolle i offentlig 
innovation. Kom og arbejd med!  

 
Politikernes rolle i 

velfærdsteknologiske 
satsninger  

Sted:  
På Sporet 8A 
9000 Aalborg 
Medværter:  
Aalborg Kommune og 
Videnscenter for 
Velfærdsteknologi 
Vestdanmark 

 
Politikerne som drivkraft  

i offentlig innovation 
 

Sted:  
Halmtorvet 27 
1700 København V 
Medværter:  
Gentofte Kommune, 
Furesø Kommune og 
Innovationshuset i Københavns 
Kommune 

Politikerne som drivkraft i offentlig innovation 
I Københavnerværkstedet arbejder vi med at undersøge hvilke strukturelle rammer, 
der understøtter, at politikerne kan sætte høj barre og tydelig retning for en mere 
strategisk, borgervendt og systematisk tilgang til det offentlige innovationsarbejde. 
Vi tester og videreudvikler to kommuners modeller for politisk lederskab i offentlig 
innovation.  
 
Politikernes rolle i velfærdsteknologiske satsninger 
I Aalborgværkstedet  arbejder vi med, hvordan vi kan styrke politikernes mulighed 
for at sætte ramme og retning, der bedre håndterer de risici, der følger med den 
nødvendige øgede innovationsflyvehøjde på det velfærdsteknologiske område. 
Vi tester den traditionelle business case over for idéen om en policy case, der giver 
rum for ny og kontinuerlig dialog mellem politikere og relevante aktører om 
investering i og udbytte af velfærdsteknologiske eksperimenter.  
 
På tværs af de to værksteder tjekker vi ind digitalt i løbet af eftermiddagen, så vi kan 
inspirere hinandens arbejde og drage gavn af viden på tværs. 
 
Output: Resultatet af værkstedarbejdet er input og delelementer til konkrete 
løsninger, som COI efterfølgende gør klar til test, så løsningerne kan afprøves og 
implementeres hos interesserede.  
 
Hvem: De træfsikre løsninger finder vi kun, hvis alle relevante aktører er med i 
arbejdet. Derfor vil du i rummet arbejde sammen med politikere, offentlige 
medarbejdere og ledere og andre ressource- og videnspersoner.  

Hvornår: Den 3. oktober kl. 13-16 
Tilmeld dig på coi@coi.dk  
 
En tilmelding til det åbne værksted er tillige et aktivt samtykke til, at COI behandler almindelige persondata (bl.a. navn, e-adresse, arbejdssted, stilling, telefonnummer) vedr. dig i COI’s arbejde.  
Det gælder også optagelse af arbejdsrelaterede billeder fra møder med COI, som kan anvendes i COI’s formidlingsarbejde, herunder formidling på sociale medie-platforme.  
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