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Hensikten med drøftingen i dag

• Orientere om hvor vi står i arbeidet og foreløpig utkast

• Få drøftet noen viktige problemstillinger

• Få signaler tilbake på ønsker om eventuelle endringer/ 
justeringer 



Prosjektplanen – status og veien videre
Fase Oppgave/aktivitet Innen

I Utvikle rammemodell og noen styringsindikatorer

- Beskrive formål, prinsipper, elementer og struktur

- Noen styringsindikatorer basert på budsjett 2020 

September  20

II Operasjonalisering og verdigrunnlag

- Utarbeide nødvendige styringsindikatorer med 

resultatkrav basert på kommuneplanens samfunnsdel

Februar 21

III Gjennomføring og oppfølging

- Gjennomføre målinger/sjekke utvikling

- Prøve ut politiske og administrative prosesser for 

læring, utvikling, evaluering og rapportering

Juli 21

IV Evaluering og justering

- Vurdere erfaringene med bruken av modellen og 

foreta eventuelle korrigeringer

September 21



Navnet – reflekterer hensikten med modellen 

• For å sjekke etter at vi holder oss på riktig kurs. At vi realiserer de målene vi 
har satt oss for samfunnsutvikling, tjenesteleveranser og økonomi – og 
foretar korrigeringer når avdrift observeres

• For å kontrollere at vi etterlever viktige lover og forskrifter 

B. Men i tillegg skal den  …..
• Fremme læring, utvikling og innovasjon i hele organisasjon

• Stimulere til samhandling på tvers politisk og av sektorer,                                 
og samskaping med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor 

A. Det klassiske



Hva innebærer dette?

• Noe vi må gjøre mere av og noe vi kanskje må gjøre mindre av

• Ha et tydelig fokus på læring og utvikling – i hele organisasjonen. 

• Ikke bare rapportere på fakta i hytt og vær….

• Skape gode og trygge arenaer for gjensidig erfaringsdeling. 

• Løfte fram god praksis. Skryte litt!

• Bli god på konstruktive tilbakemeldinger

• Stimulere og inspirere til nytenking og innovasjon – må være tillatt å feile



FEHN - skal korrigere for erkjente svakheter

Forankret

Hele organisasjonen skal ha et eierskap til målene og hva som måles

Enkel

Den skal være lett å forstå og enkel i bruk

Helhetlig

Skal representere den røde tråd, dekke flere behov/perspektiv, fremme samarbeid på tvers og 
samskaping med andre

Nyttig

Må oppleves som nyttig av både ledere, ansatte og politikere - må brukes løpende, få 
konsekvenser og være ressurs- og tidseffektiv



Fundamentet - tillit

•Mellom hvem?

•Hva innebærer det –
egentlig?

•Hvor står vi i dag?

•Må vi gjøre noe?

Tilforlatelig – og tilsynelatende 
enkelt



Tillit – ideelt men krevende

Mellom hvem? Alle!
Politikk og administrasjon, rådmann og tjenestene, 
ledere og ansatte, mellom ledere og mellom kommunen 
og andre

Hva det innebærer - egentlig Trygghet – kunne stole på at andre gjør den jobben de 
har fått ansvar for.  Derfor stor grad av selvstendighet.                                                                    
Krever tydelighet i ansvar og myndighet

Hvor står vi i dag? Sikkert ulike oppfatninger, men signaler på at vi har en vei 
å gå – naturlig nok

Hva vi må gjøre? Ha et tydelig og bevisst fokus på ledelse og  
ledelsesutvikling



Elementene i modellen og den røde tråd

Visjon, satsingsområder, 
overordna mål

Indikatorer/resultatkrav

Måling

Analyse

Oppfølging   – læring    - styring     – utvikling 

Rapportering
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plan
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Adm.
Råd og utvalg

Partier

Pol – adm
Plansystem
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Rapportering



Plansystemet - ledestjernen

Dette er idealmodellen 
«alle» jobber ut fra –
er det slik vi vil ha det?          
Og ta konsekvensen av? 



Roller og tillit

• I en tillitsbasert modell vil tydelighet i rolle- og ansvarsfordeling være helt 
avgjørende. Og med ansvar må følge myndighet

• Derfor viktig å definere tydelige oppdrag som knyttes til lederavtaler

Er dette viktig?
Virkeligheten mer 
kompleks?



Årshjulsdokumentene

• Rammesaken er ny – gir tidlige politiske signaler

• Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (KHØ) – et litt annerledes dokument 
enn vi kjenner i dag

• Årsevaluering – også litt annerledes, med fokus på læring/utvikling 

Er dette gode grep?



Om mål og måling – kritiske faktorer

1. Få på plass de overordna samfunnsmålene og noen tilknytta delmål

2. Sørge for at disse reflekteres i det tjenestene er opptatte av

3. At det knyttes styringsindikatorer med tilhørende resultatkrav til målene

4. Holde volumet på mål, indikatorer og resultatkrav nede. 

Og hva gjør vi mens vi venter på kommuneplanens 
samfunnsdel?



De politiske prosessene – skal…

• Styrke medvirkning og lokaldemokrati

• Øke politisk interesse og engasjement

• Skape gode utviklingsarenaer 

Tidsrom Knyttet til Aktuelle aktiviteter

Feb. - Mai Før rammesak • Dialog i partigruppene
• Temamøter i kommunedelene
• Møter rådene
• Politiske arbeidsverksted hovedutvalgene

Mai - Juni Evaluering/læring Ledersamling -
politisk og administrativ ledelse, samt tillitsvalgte

Sept. – Nov. Før behandling KHØ Noe tilsvarende som før rammesaken



Videre framdrift i fase I
Når Aktivitet Fokus/tema

10.09 Styringsgruppen Justert dokument på bakgrunn av innspill 
fra referansegruppene

14.09 PSU

Uke 38 og 39 Virksomheter og avdelinger Informasjon og tilbakemeldinger

01.10 Styringsgruppen Endelig forslag

19.10 PSU

20.10 Formannskap

27.10 Kommunestyret



Målenivåer - eksempler



for skole


