
CASE STUDY



BAKGRUNN

Lillehammer er hovedsete for 
både fylkesmann og 
fylkeskommune, i tillegg har en 
rekke private bedrifter 
regionkontor her. Lillehammer 
mest kjent for sine mange 
festivaler (Litteraturfestivalen, 
Dølajazz, Amandus) og 
nasjonale og internasjonale 
idrettsarrangement. 
Lillehammer er også UNESCO 
Litteraturby.

Lillehammer campusen den 
største av Høgskolen i Innlandet 
sine campuser, med mer enn 
5000 studenter. Antall studenter 
pr. innbygger er en av de 
høyeste i landet. Norges 
Toppidrettsgymnas har avdeling 
i Lillehammer. Viktige 
institusjoner er ellers bl.a. 
Sykehuset Innlandet og 
Revmatismesykehuset. 

UTFORDRING

Lillehammer har behov for å 
sikre god prosjektgjennomføring 
og prosjektkvalitet, for både 
store og små prosjekter. I den 
sammenhengen har de behov 
for et verktøy som støtter ulike 
prosesser og aktiviteter på en 
enkel og forståelig måte. I tillegg 
er det viktig for 
administrasjonen og politikere å 
ha god oversikt over de ulike 
prosjektene.

Kommunen ønsker involvering 
og delaktighet fra de ansatte i 
prosjekter og tiltak som gjøres, 
og åpenhet og innsyn skal støtte 
dette. 

FORRETNINGSOMRÅDE

Kommune

ANTALL ANSATTE

2.000

INNBYGGERE

28.000

INDUCT MODULER

Prosjekt og samarbeid



«Induct er så enkelt at nye 
brukergrupper tar det i bruk 
uten opplæring og har 
umiddelbart nytte av det. I 
kommunen finnes det mange 
måter å gjennomføre 
aktiviteter og tiltak. Induct er 
fleksibelt og gir oss god 
oversikt, samtidig som det 
hjelper oss å strukturere 
arbeidet. Dette hjelper oss til å 
være effektive og spare tid»

- Nanna Egidius



RESULTATER

«Induct Innovation Management 
modulen PROSJEKT OG SAMARBEID 
har gjort det enkelt å digitalisere 
prosjektarbeidet i flere avdelinger. 
Resultatet har vært at vi har over 60 
brukere og 25 prosjekter / aktiviteter 
som bruker verktøyet i løpet av noen 
måneder.» 

«Induct Innovation Management er så enkelt 
og fleksibelt å ta i bruk og dette er en av 
suksessfaktorene. Det er mange ulike 
oppgaver og prosjekter i en kommune som 
krever varierte arbeidsformer og prosesser. 
Induct har en fleksibilitet som gjør dette 
mulig. Vi kan selv endre prosesser og 
oppgaver etter behov»    

- Nanna Egidius

60 brukere på 
2 måneder

Induct et verktøy for å samle 
alle prosjekter med bevilgning, 

og sørge for at de enkelt kan 
gjennomføres på en 

strukturert måte

Gir rådmannen og 
bystyret innsikt i 

prosjektaktiviteter og 
fremdrift

25 prosjekter og 
aktiviteter initiert

VIL DU HØRE MER OM INDUCT OG HVORDAN VI KAN HJELPE  DIN 
ORGANISASJON MED Å NÅ DERES MÅL?

Ring oss på 415 80 000 eller send en e-post til salg@inductsoftware.com


