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Agenda

• Rammemodell for styring og utvikling

• Tillit som fundament

• Plansystemet

• Samfunnsdel status

• Pilot virksomhetsplan

• Prosjekt datauttrekk – Power Business 
Intelligens

• Diverse andre økonomirapporteringer



Rammemodell styring og utvikling
Fundamentet for modellen er tillit
- Mellom politikk og administrasjon
- Mellom ledere
- Mellom ledere og ansatte
- Mellom tjenester internt
- Mellom kommune og innbygger

«Dette innebærer blant annet få, effektive, og formålsrettede 
målepunkter, som vil være med på å redusere nødvendigheten av 
omfattende rapportering...»

«Man har gode rutiner for internkontroll, men stoler i stor grad på 
medarbeidernes motivasjon….»

«Fokuset skal ta utgangspunkt i visjonen og primært være rettet mot 
hovedmålene…skape en sterkere kollektiv motivering…samskaping
med andre»

«Hele organisasjonen har betydelig fokus på læring"



Rammemodell styring og utvikling



Kommuneplanens samfunnsdel - status

• Sterkt politisk forankret og konsensusbasert

• Gir oss framtidsvisjon med overordnete mål og 
strategier

• Gir konsekvenser for temaplaner som skal 
konkretiseres i et kortere tidsperspektiv

• Gir konsekvenser for handlings og økonomiplan, 
deres kortsiktige prioriteringssignaler

• 6 politiske mål skal ha tilhørende indikatorer. 4 
delmål per politikkområde Inntil 24 indikatorer er 
maks

• Prosess: indikatorer i tett dialog med politikere og 
fagmiljøene.



Rammemodell for styring og utvikling-
virksomhetsplan

• Beskriver et plansystem der samfunnsdelen er styrende for andre planer

• Administrative prosesser utarbeides fortløpende
• Virksomhetsplanprosjekt et eksempel som vil lede ut i harmoniserte styringsdokument 

per virksomhet



Pilot virksomhetsplan



Prosjekt datauttrekk fra flere system –
PowerBI (business intelligens)

• Utfordring datakvalitet i fagsystemene grunnet store strukturelle endringer 
særlig i Gerica (pasientjournal) som følge 
av kommunesammenslåing. Aggregerte data trenger kvalitetssikring.

• Personvern og ROS analyser, snekre en god teknisk løsning i samråd med 
leverandør, Atea

• Status
• ROS-analyser

• Usikkert når datauttrekket er klart. Tidligst etter sommeren 2021.



Styringsdata som er i bruk

• Tertialrapportene og økonomirapporter:

• fra egne regnskapssystemer

• Kostra- KOmmune-STat-RApportering

• ASSS rapportering- fag og økonomi 
sammen for bedre kommuner – de 10 
største

• Sak om nøkkeltall til utvalget (på samme mal 
som tidligere Drammen)



Oppsummert

• Gode nøkkeltall må utvikles over tid
• Styrings- og utviklingsmodellen og tilhørende administrative prosesser

• Prosjekt PowerBI gir oss og dere et spennende utvalg av nøkkeltall med bedre analyser

• Flere nøkkeltall som synliggjøres I eksisterende rapporter og sak om nøkkeltall
er gode og bør beholdes; eks sosiale tjenester

• Arbeidsverksted i septembermøtet:
• fokus på hva som er viktig tjenestedata for styring av HSO

• Kommunalssjefene opplever at dere ønsker å være med konkrete

• Må vurdere I etterkant hva vi kan hente ut omgående og hva som bør/må vente av 
hensyn til andre prosesser


