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Norsk mal: Startside 

Tips engelsk mal 
Klikk på utformingsfanen 
og velg DEPMAL – 
engelsk. 
Eller  velg  DEPMAL– 
engelsk under ”oppsett”. 

Heltidskultur 
Nettverk heltidskultur 

Geir Johan Hansen  

nettverksleder 

Gardermoen 6.-7.mars 2013 



Etternavn Fornavn Stilling/tittel Firma 

Berg-Olsen Lill Inger Tyvold Prosjektleder Andøy kommune 

Kleppe Borni Personalkonsulent Andøy kommune 

Blome Steinsholt Nina Helse og omsorgssjef Eigersund kommune 

Gravdal Heidi tillitsvalgt Eigersund kommune 

Tunheim Tone Prosjektleder Eigersund kommune 

Dalby Kristen Ressursgruppa Fagforbundet 
Birkelund Gudrun koordinator personal Oppegård kommune 

Bjørnstad Inger Johanne politiker Oppegård kommune 

Evenrud Cecilie hovedtillitsvalgt NSF Oppegård kommune 

Lund Kristine virksomhetsleder Oppegård kommune 

Espeland Knut Ordfører Spydeberg kommune 

Frorud Solfrid Lima Prosjektleder Spydeberg kommune 

Iversen Bjørg HTV Fagforbundet Spydeberg kommune 

Johannessen Geir Rådmann Spydeberg kommune 

Tøftvang Slvia hjelpepleier Sunndal kommune 

Hustad Tone politiker Sunndal kommune 

Løkhaug Håvard sykepleier Sunndal kommune 

Reiten Gunn Inger pleie-og omsorgssjef Sunndal kommune 

Naterstad Tove Hovedtillitsvalgt Surnadal kommune 

Settemsdal Olav Jan personalkonsulent Surnadal kommune 

Vullum Anne Lise With Prosjektleder Surnadal kommune 

Haga Eirik Ordfører Vaksdal kommune 

Helle Anne Kari Hovedtillitsvalgt NSF Vaksdal kommune 

Søraas Ingelin HR-leder Vaksdal kommune 

Thorkildsen Maren Prosjektleiar Vaksdal kommune 

Engvik Edel Fagforbundet Dønna kommune 

Eide Aino Leder for hjemmetjenestene Dønna kommune 

Johansen Elin Nestleder sykehjemmet Dønna kommune 

Kaspersen May Hege  Prosjektleder Dønna kommune 



INNOVASJON 
GUSTAV  WEIBERG-AURDAL 

Frøya  
Kristiansund  

Grong – Hamar 
Nøtterøy - Sarpsborg 

HELTIDSKULTUR  
GEIR  JOHAN HANSEN 

Andøy 

Dønna  

Sunndal 

Surnadal  

Oppegård 

Spydeberg  

Eigersund 

Vaksdal 

KOMPETANSE  

REKRUTTERING 
GEIR JOHAN HANSEN  

Salangen 

Ibestad 

Lofotsamarbeid  
Røst, Værøy, Flakstad, 

Moskenes 

Etne - Nordre Land 

Sørum 

Tema: KOMPETANSE og 
           REKRUTTERING 
Tema: ETABLERE 
            HELTIDSKULTUR 

Tema: INNOVASJON 

     INNOVASJON 
                              DORRIT SVENNING  

Listerregionen  

                  Sirdal    

     Flekkefjord 

Hægebostad - Lyngdal  

Farsund - Kvinesdal 

 PULJE 2 



Målsettinger i programmet er: 
• SYKEFRAVÆR: Etablere en nærværskultur og redusere sykefravær gjennom å 

utvikle tiltak, opparbeide kunnskap og sikre  
erfaringsoverføring i kommunal sektor 

• HELTIDSKULTUR: Etablere en heltidskultur og prøve ut 
tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

• KOMPETANSE og REKRUTTERING: Styrke kommunenes evne til strategisk 
kompetanseplanlegging og realisere kompetanse/rekrutteringstiltak som er 
tilpasset innbyggernes forventninger og kommunens utfordringer. 

• STYRKET OMDØMME gjennom å utvikle og synliggjøre kommunenes 

arbeid og lokale prosjekter.  
 

Mål for nettverkssamlingene (3 i alt):  

• Bidra til forankring, framdrift og måloppnåelse i prosjektene 

• Være en god møteplass for inspirasjon og erfaringsdeling 

mellom deltakerkommunene  

 

Ta ledelsen! 
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Prosjektledelse er kunsten å lede 
utviklingsprosesser som andre får 

lyst til å være med på 
 Kunsten å lokke fram det beste i 
deg selv og i andre underveis  



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Sammen skal vi skape en kultur  
for heltid! 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:1 utfallende bilde 

Tips  bilde: 

Bildestørrelse kan 

forandres ved å dra i 

bilderammen eller 

høyreklikke på rammen og 

klikke på størrelse og 

plassering 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 
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Rammeprogram 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:1 utfallende bilde 

Tips  bilde: 

Bildestørrelse kan 

forandres ved å dra i 

bilderammen eller 

høyreklikke på rammen og 

klikke på størrelse og 

plassering 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk. 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Saman om ein betre kommune 

Mette Mannsåker 
(Seniorrådgiver) 

Gardermoen, 6-7. mars 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Utfordringene er mange 

• Økte pensjonskostnader 
 

• Endringer i alderssammensetning 
 

• Arbeidskraftsbehov 
 

• Vekst og fraflytting 

 

Innovasjon og utvikling er deler av 
svaret… 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Tips  farger: 

KRDs fargepalett er lagt 

inn i malen og vil brukes 

automatisk i diagrammer 

og grafer 

Antall personer i arbeidsfør alder 
per person over 80 år 

12 

2012 2040 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Tekst med liggende bilde 

Tips  bilde: 

Bildestørrelse kan 

forandres ved å dra i 

bilderammen eller 

høyreklikke på rammen og 

klikke på størrelse og 

plassering 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Innovasjon  

• Utfordringene vi står overfor krever at vi 
må:  

– tenke nytt om gamle problemstillinger 

– Være litt modige 

– Samarbeide godt på tvers 
 

• Innovasjonsstrategi for kommunesektoren 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Saman om – hva er det? 
• Samarbeidsprogram sentralt og lokalt 

• Temaer: sykefravær, kompetanse og rekruttering, 

heltid/deltid og omdømme 

• Utviklingsarbeid med kommunal forankring og 

lokale løsninger 

• Samarbeid mellom de folkevalgte, de administrative 

lederne og de tillitsvalgte/medarbeiderne – en 

forutsetning   

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Tema og målsettinger 

 

 

• Sykefravær 

• Heltid/deltid 

• Kompetanse og rekruttering 

• Omdømme 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Programmets struktur  

1. 
nettverkssmaling 

Temadag i 
kommunen  

2. 
nettverkssamling 

Prosjektledersam
ling (kun 

prosjektleder) 

3. 
nettverkssamling 

17 

Vår 2014 Høst 2013 Vår 2013 

Oppstartsrapportering Årsrapportering (årlig) Økonomirapportering 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Forventninger  

• Forventer resultater – følger kommunene 

gjennom rapportering og nettverksarbeid 

• Viktig for programmet med 

erfaringsoverføring  

– Gode eksempler 

 

• Utfordringer til nasjonalt nivå? 
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Utvikle lokale tiltak 
Opparbeide 

kunnskap 
Sikre 

erfaringsoverføring 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Samarbeid for utvikling  

• Partssamarbeid som 
arbeidsmetodikk 

• Folkevalgte, administrasjon, 
tillitssvalgte/medarbeidere 

• Hvorfor? 

• Involvering og medvirkning skaper 
forankring og bedre gjennomføring 

• Bedre forutsetninger for å lykkes 

19 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Utvikle heltidskultur 

• Hensikt 

– Arbeidskraftbehov 

– Rettigheter 

– Likestilling 

– Drift 

– Tjenestekvalitet (sjelden fremme) 

• Tiltak 

– Organisasjon 

– Arbeidstidsordninger 

– Kompetanse 
– De som jobber over flere felt høyest stillingsandel 

20 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Temaene henger sammen 

Sykefravær 

Omdømme 
Kompetanse -
rekruttering 

Heltid/deltid 

21 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Utfordringer – læring fra pulje 2 

• Hensikt og mål – hvorfor er vi med? 

• Forankring – hele veien 

• Målbare mål – i hvilken grad lykkes vi? 

• ”vi har ansatt en prosjektleder – problem 
løst” 

• God prosjektplanlegging 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Struktur lokalt -tips 

Avklaringsfase Planleggingsfase Gjennomføringsfase Evalueringsfase 

23 

1. mai 
2013 

1. februar 
2014 - 2015 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 
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• www.samanom.no 

 

• Saman om ein betre kommune 

http://www.samanom.no/


Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:1 utfallende bilde 

Tips  bilde: 

Bildestørrelse kan 

forandres ved å dra i 

bilderammen eller 

høyreklikke på rammen og 

klikke på størrelse og 

plassering 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

26 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Presentasjon fra kommunene 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Vi lager undringspanel 
«Hvorfor gjør vi på detta viset?» 

29 

En fra hver kommune i panelet 

Oppdrag 

1. Hva ser vi?  

2. Finnes det gjennomgående utfordringer? 

– Hva ser vi av tiltak – er det noe felles? 

– Kulturfaktorer 

– Annet 

2. Hvordan kan vi jobbe med felles tema 
videre? 

3. Hva er nytt og dristig? 

 

 

 

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Diagram 

Tips  farger: 

KRDs fargepalett er lagt 

inn i malen og vil brukes 

automatisk i diagrammer 

og grafer 

Hvem berøres? Hvem MÅ-BØR-KAN 
involveres - når og på hvilken måte? 

30 

MÅ 

involveres 
informeres 

bør 

kan 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

P
re

s
e

n
ta

s
jo

n
 |
  

2
0

1
0

 

”If you can dream it, you can do it!”  

Walt Disney 

Hvordan utvikle en organisasjonskultur som  
fremmer nyskaping, nærvær/heltid og kvalitet 
 

Der alle ønsker og har mulighet til å jobbe i større 

stillinger og yte sitt beste  

«If you can dream it, you can do it!» 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Speed-date spørsmål 

1. Året er 2020 – en organisasjonskultur som fremmer  

nyskaping, heltid og kvalitet – hva slags nye/gode 

arbeidstidsordninger ser dere? Og hva gjør dem så gode?    

2. Hva er viktig at vi gjør i dag for å nærme oss dette 

fremtidsbildet? 

3. Hvilke krav stiller dette til lederne… på rådmannsnivå? På 

virksomhetsnivå? Hva gjør lederne i denne drømmen som de 

ikke gjør i dag? 

4. Hvilke krav stiller det til de folkevalgte – på hvilken måte  

engasjerer de seg positivt som de ikke gjør i dag i samme grad? 

5. De tillitsvalgte – hva er nytt i måten de fyller sin rolle på? 

6. Hva er kritiske faktorer for å lykkes i arbeidstids-satsingen?   



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk. 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Det store heltidsvalget 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Det store heltidsvalget 

I halvparten av norske kommuner jobber over 75 
% deltid i pleie- og omsorgssektoren! (Fafo 2012).  

 

KS har invitert partene til  “å ta det store 
heltidsvalget” – dette må vi gjøre sammen! 

 

Fremtidens arbeidstidsordninger må ivareta god 
tjenestekvalitet, godt arbeidsmiljø og økonomisk 
bærekraft 

 

Mye deltid og små stillinger er ikke bærekraftige!  
 

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Taktskifte etter Moland-rapporten 
(mai 2012) 

 

• FRA FOKUS PÅ ANSATTE TIL HELHETLIG 
UTFORDRING FOR KOMMUNESEKTOREN 

 

 

• Avtalen undertegnet februar 2012 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Stillingsstørrelsens betydning for 
tjenesten 

ARBEIDSMILJØ Moland 2012 

VINN 
VINN 
VINN 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Hva skal til? 

• En debatt om kvinners tilknytning til arbeidslivet ? 

– Deltidsarbeid og likestilling  

• Tydeligere arbeidsgivere – men også større 
handlingsrom? 

– Kan man stille krav om heltid? 

• Begrensninger i lov- og avtaleverk? 

– Hovedtariffavtalen 
• Partssammensatt arbeidsgruppe følger opp årets oppgjør 

– Gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene 

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Snu alle stener: 

• Behov for flere, ulike turnustyper  

– Ulike former for langturnus 

– Faste og fleksible komponenter 

– Kombinere ulike tjenestesteder eller ulike oppgaver 

• Brukerne i fokus  - færrest mulige vaktskifter 

• Utvikle arbeidstidsordningene i partssamarbeid 

• Betydelig større andel heltid og færrest mulig under 80 pst 

• Mindre stillinger kun unntaksvis (rekrutteringsstillinger) 

• Flere helgetimer ila et år – men ikke nødvendigvis flere 
helger! 

 

 

 

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Lokale forutsetninger for at tiltak 
skal virke 

• Skape legitimitet gjennom å tydeliggjøre hensikt 
og behov 

• Sette klare mål som er kjent for alle 
• Forankring 
• Samarbeid og involvering 

– Skape oppslutning hos alle 

• Ressurser 
– Kompetanse,tid og økonomi 

• Oppfølging og evaluering 
– Toppledelsens betydning 



Kommunal- og regionaldepartementet 



Kommunal- og regionaldepartementet 



Kommunal- og regionaldepartementet 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk. 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Heltidskultur 
Hva legger vi i kulturbegrepet 

Kristen Dalby Ressursgruppa 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Organisasjonskulturen 

• En organisasjonskultur er dyp, 
omfattende og stabil 

• Dersom du ikke styrer 
organisasjonskulturen, styrer den deg (tar 
vi deltidskulturen for gitt?) 

• Og du er kanskje ikke en gang klar over 
det selv 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Hva er en organisasjonskultur? 

• Ett sett av felles, underliggende antagelser 

• Skapt gjennom arbeid med eksterne 
oppgaver og utvikling av interne relasjoner 

• Viser seg gjennom ytre atferd, ritualer, 
gjenstander, klima, uttalte verdier 

• Kulturen er et resultat av sosial læring 

• Man kan ikke skape en ny kultur 

• Man kan stimulere til andre arbeidsmåter og 
innstillinger – og organisasjonen vil ta dette 
opp i seg dersom det fungerer bedre enn 
dagens kultur (E. Schein) 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Hvordan forstå kulturer? 

• Kultur er et gruppefenomen – felles 
underliggende og skjulte antagelser 

• Samle folk i grupper for å snakke om 
organisasjonen for å avdekke disse 
antagelsene 

• Ved å sette deg litt utenfor kulturen kan du 
klarlegge dine egne kulturelle fordommer 

• Besøk andre organisasjoner/jobb sammen 
med kolleger fra andre organisasjoner for å 
reflektere over egne skjulte antagelser 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Læring og avlæring 

• Alle kulturendringer krever at man 
avlærer noe for å kunne lære noe nytt 

• Avlæring er ofte komplisert og kan skape 
motstand mot forandring 

• Motivasjonen ligger i at man ikke vil nå 
sine mål (heltidskultur) med nåværende 
praksis 

• Viktig å skape en psykologisk trygghet når 
man skal lære en ny praksis 

49 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Endring av kulturer 

• Start aldri med det formål å endre en kultur 

• Start med spørsmålet: Er organisasjons-
kulturen til hjelp eller til hinder for å løse 
oppgavene? 

• Dersom det må gjøres endringer i måten 
organisasjonen drives på bør man prøve å 
bygge på de sterke sidene ved kulturen heller 
enn å forsøke å endre de svake sider.  

• Gi de pådrivere som representerer den kultur 
du mener er viktig for framtida, innflytelse 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Motstand mot endring 

• Manglende tillit 

• Manglende tro på at endringene er 
nødvendige 

• Manglende tro om at endringene lar seg 
gjennomføre 

• Økonomisk risiko 

• Relativt høye omkostninger 

• Frykten for å mislykkes 

• Tap av makt og status 

• Trusler mot verdier og idealer 

• Uvilje mot innblanding (Yukl 2006) 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Faser i en endringsprosess 

• Oppløsningsfasen. Opptining av 
nåværende situasjon. Erkjennelse av at 
gamle måter å gjøre ting på ikke holder 
mål 

• Endringsfasen. Hvor folk ser etter nye 
måter å gjøre ting på, og inntar en positiv 
holdning. Ser etter alternativer, endringer 
mot valgt situasjon 

• Reetableringsfasen, hvor den nye 
tilnærmingen blir etablert og innarbeidet.  
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Lewitt 

Kotter 

 

Sukkenes dal 

Tid 

Performance 

• Dere! 

• Mål 

• Prosjektet 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Kulturen 

• Det er krevende å lære om kulturer.  

1. Man må utvide rammene for sine 
oppfatninger 

2. Man må se på sine egne tankeprosesser  

3. Man må akseptere at det finnes 
alternative måter å tenke og gjøre ting 
på  
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Refleksjon 

Kan kunnskap om kulturen i egen 
organisasjon være av betydning for 
forbedring og endring? 

 

På hvilken måte? 

”En av de viktigste lederoppgavene er sannsynligvis å 

videreutvikle,  administrere og – om nødvendig – ødelegge 

kulturer”  (Bastøe, Dahl og Larsen 2002) 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Kulturdugnad 

• Drøft 
organisasjons-
kulturen i din 
kommune i de 
virksomhetene 
som er 
representert på 
gruppa.  
 

• Plasser 
kulturtrekk inn i 
de ulike rutene 
der dere mener 
de hører 
hjemme.   



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk. 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Innovasjon 

Geir Johan Hansen 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:1 utfallende bilde 

Tips  bilde: 

Bildestørrelse kan 

forandres ved å dra i 

bilderammen eller 

høyreklikke på rammen og 

klikke på størrelse og 

plassering 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

http://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ


Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Begrepsavklaring 

• Innovasjon – nye ideer/kunnskap/ 
teknologi som omsettes til handling og 
som skaper merverdi 
 

• Fornyelse – innføring og oversettelse 
av ideer/kunnskap/teknologi som 
omsettes til handling og som skaper 
merverdi 

Utfordring:   
Innovasjon kan ikke planlegges og ledes som 
andre prosesser 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Hva er innovasjon? 

 

• Tar utgangspunkt i et behov 
 
• Å fornye eller lage noe nytt  

 
• Radikal eller inkrementell 

 
 
 

• Innovasjon - en ny, og samtidig så god 
løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper 
merverdi!  
 

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Tips  farger: 

KRDs fargepalett er lagt 

inn i malen og vil brukes 

automatisk i diagrammer 

og grafer 

Innovasjon – hva er det? 
 

Nytt 

Nyttig 

Nyttiggjort 

 

 

 

Innovasjon - en ny, og 
samtidig så god 
løsning, at folk vil ta 
den i bruk.  

Den skaper merverdi 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Fornyelse og innovasjon 
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Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

KS’ visjon 
 
En selvstendig 
og nyskapende 
kommunesektor 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

 

Fordelaktige innovasjonsteam 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 
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http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18
w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=

1&feature=plpp_video 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w&list=FLold3mF7hvoR7MNh3ONT5GQ&index=1&feature=plpp_video
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Assens kommune 
Strategien 
  
Kommunens ansatte samt brugere, borgere, samarbejdspartnere, 
forskere m.fl. skal medvirke med gode ideer og løsninger til, hvordan vi 
kan videreudvikle og nytænke den måde, som opgaverne løses på 
således, at behovet for arbejdskraft i fremtiden kan reduceres uden, at 
det får mærkbar betydning for de besluttede serviceniveauer. 
  
Om endring 
  
At vi sammen kigger på vores strukturer og arbejdsgange. At vi er åbne 
og villige til at drøfte de forskellige procedurer, vi har, og om de ikke 
kan være mere hensigtsmæssige og rationelle 
  
Ledelsesperspektivet: 
Fra ledelsens side lægger vi op til, at hvis man får nogle nye idéer, så 
lad os prøve dem af, hvis der er mulighed for det 
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   Hvordan forstår vi brukerens rolle ? 

3. Brukeren er også eier av bedriften som vil ha utbytte. Hva skal 
vi bruke de frigjorte ressursene til? Brukeren er driver for 

«utbytte» og «hva utbytte skal brukes til».  

Arbeidsprosess 

2. Brukeren har meninger om hva som er viktig. Hvilke verdier bør tjenesten gjennomsyres av 
- hvordan ønsker jeg å bli møtt? Hvordan ønsker jeg selv å delta i utforming og levering av 
tjenesten? Når det er så knappe ressurser - hva er viktigst å bruke dem på? Mine ideer og 

synspunkt kan ha betydning for prioriteringer.  

1. Brukeren har viktige erfaringer med tjenesten – «jeg er ekspert på 
hvordan tjenesten virker på meg». Jeg kan se tjenesten utenfra. Mine ideer 
og synspunkt  kan ha betydning for hvordan tjenesten utformes og leveres.  
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Metode: Det gode 
innovasjonsspørsmålet 

• Et spørsmål som rører ved kjernen av de 
utfordringene vi står overfor. 

 

• Et spørsmål som vi ikke vet svaret på. 

 

• Et spørsmål som utfordrer våre gamle tankemønstre.  
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Det gode Innovasjonsspørsmålet 

Innovasjon handler blant annet om å tenke nytt om det vi 
ser og gjør i dag. I noen tilfeller vil løsningene vi trenger 
kreve at vi stiller noen grunnleggende spørsmål som 
utfordrer den måten vi tenker på i dag. En 
innovasjonsmetode er å utvikle gode 
innovasjonsspørsmål. Dette er spørsmål som kan sette 
oss på sporet av radikale mønsterbrudd som kan gjøre at 
tjenestene kan utformes og leveres på en bedre måte, 
eller på en måte som krever mindre ressurser. I skolen 
kan et eksempel på et slikt godt innovasjonsspørsmål 
være: «Hvordan kan vi flytte ressursene inn i 
klasserommet framfor å ta elever med spesielle behov ut 
av klasserommet?». I helse- og omsorg kan spørsmålet 
være: «Hvordan kan vi mobilisere brukerens egne 
ressurser, nære omsorgspersoners ressurser, ressursene i 
frivillig sektor og utnytte velferdsteknologi bedre enn vi 
gjør i dag?»   
•   
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I skolen kan et eksempel på et slikt godt 
innovasjonsspørsmål være:  

• «Hvordan kan vi flytte ressursene inn i 
klasserommet framfor å ta elever med 
spesielle behov ut av klasserommet?».  

I helse- og omsorg kan spørsmålet være: 

• «Hvordan kan vi mobilisere brukerens 
egne ressurser, nære omsorgspersoners 
ressurser, ressursene i frivillig sektor og 
utnytte velferdsteknologi bedre enn vi 
gjør i dag?»   
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Oppgave 

• Hvordan ser det gode 
innovasjonsspørsmålet ut for din 
heltidskultur i kommunen?  
Alle skal ha med seg et godt 
innovasjonsspørsmål som berører egen 
tjeneste til i morgen tidlig. 

78 



Kommunal- og regionaldepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Tips symbol: 

Velg ikonet tilsvarende 

avdelingen du snakker 

om, og trykk lim inn 

(Ctrl+V) på hver side for 

at symbolet skal komme 

på samme sted. 

Møte i tverrkommunalt panel 

• Å se en organisasjonen utenfra- Platon! 

• behov for informasjon i alle ledd 

• utfordringer med involvering 

– det er grenser hvordan få medarbeidere 

• vet vi hva målene- vet vi hva vi vil? 

– forstår alle hva vi vil? 

• Medarbeiderinvolvering 

– Politikeropplæring 

• et skifte av fokus- skal vi invitere folk inn i 
deltidsjobber- så vil de bli i deltidsjobber 

• Hvorfor vil ikke alle jobbe heltid? 
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Dato for neste samling 
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Evaluering 

Hva har vi gjort? 

Hva har vi lært? 

Hva har vært lurt? 

Hva gjør vi nå?  

5     

Hvem forteller vi det vi har lært til- og 
hvordan? 
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Velkommen til neste samling 

 

17. – 18. september 

Sted BODØ 

(ikke endelig bestemt) 
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