Innovationsfestival

torsdag d. 16. april for alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune

Kære leder
Det bobler af gode ideer ude i kommunens kroge til, hvordan vi udvikler og forbedrer
vores service til borgeren. Vi vil gerne i direktionen have nogle af disse ideer i spil. Vi har
i Høje-Taastrup Kommune fokus på innovation i hverdagen og ønsker at skabe merværdi for borgerne gennem nytænkning og handling.
Mange ledere og medarbejdere har været på kursus i innovation, og det har bidraget
til endnu flere innovative løsninger i Høje-Taastrup Kommune. På innovationsfestivalen
præsenterer vi mange af disse ideer og løsninger, så vi kan inspirere og dele viden
med hinanden. På dagen bliver der mulighed for at netværke, skabe nye samarbejdsmuligheder og få input til at komme videre med den gode idé.
Derfor har vi brug for, at I fortæller jeres gode historier. Kom med eksempler på innovation fra jeres hverdag i HTK- det kan være stort som småt. Det kan fx være en opgave,
som I håndterer anderledes, og som har skabt værdi for borgeren. I formidler selv jeres
ide på dagen med hjælp fra en planlægningsgruppe.
Vi uddeler i år som noget nyt en innovationspris til en arbejdsplads.
Vinderen bliver valgt blandt de historier, der præsenteres på dagen.
Prisen består af et arrangement eller lignende til hele arbejdspladsen.
Jeg vil gerne opfordre dig til at deltage i festivalen, og jeg håber, at du
vil skabe mulighed for, at flest mulige af dine medarbejdere kan deltage. Arrangementet vil give jer inspiration til fortsat at tænke og handle
innovativt i jeres opgaveløsning.

• Torsdag d. 16. april kl. 12-18
•	Store hal i Nærheden,
Industrivej 2 i Hedehusene
•	Der vil være mulighed for
bustransport

Dagens program vil blive tilrettelagt, så man kan komme og gå på tidspunkter, som man
bedst kan få til at passe på den enkelte arbejdsplads. Nærmere program for dagen, inkl.
busplan med transportmulighed til Nærheden, udsendes senere.
Send en mail til Arne Fjellerad arnefj@htk.dk eller Søren Grenaae soerengr@htk.dk med
en kort beskrivelse af jeres innovationstiltag. De vil efterfølgende kontakte jer for at
drøfte, hvordan jeres tiltag bedst formidles på dagen.
Vi i direktionen glæder os til at se dig og dine medarbejdere på dagen.
Mvh Lars Holte

