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Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv
Bakgrund
Under förhandlingarna rörande Avtal 2010 enades parterna om att utveckla stöd till lokala
parter i deras arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att
leda och verka under ständig förändring och utveckling. Parterna konstaterade 2013 att det
fanns ett fortsatt behov av stöd och arbetsområdet fortsatte därför med ett delvis förändrat
uppdrag. Arbetet ska bedrivas fram till och med den 31 december 2016.
Utvecklingsfrågor fortsätter att vara i fokus men även begreppet innovation har tagit en plats
i diskussionen om verksamheternas utveckling för framtiden. Parterna är mot denna bakgrund
överens om att bedriva ett fortsatt arbete med ett mer begränsat och fokuserat uppdrag än
tidigare under namnet Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.
Uppdrag
Arbetet ska fokusera på att öka kunskapen hos lokala parter om vad det innebär att vara en
innovativ eller utvecklande verksamhet inom ramen för det uppdrag som varje verksamhet
har. Stödet ska utformas med syfte att inspirera lokala parter hur en innovations- och/eller
utvecklingsorienterad miljö skapas och utvecklas.
Uppdraget innebär att genomföra seminarier om lokala parters erfarenheter av arbete med
innovation och utveckling och dess förutsättningar.
Seminarierna ska även innehålla inslag om viktiga förändringar i omvärlden som kan påverka
behovet av innovation och utveckling.
En viktig utgångspunkt är att ta del av de erfarenheter som gjorts i det hittills genomförda
arbetet inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.
Tidsram
Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2018.
Arbetssätt
En styrgrupp bör tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna
avsätta resurser till det kommande arbetet.
De olika arbetsområden som föreslås inrättas eller har ett pågående uppdrag inom Partsrådet
har i många fall beröringspunkter i sina uppdrag. Det är därför viktigt att respektive
arbetsområdes arbete bedrivs så att det inte uppkommer oklarheter i budskapen till lokala
parter.

