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1. INNLEDNING 

1.1 Om oppdraget 
"Saman om ein betre kommune" er et samarbeid mellom Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, KS og hovedsammenslutningene  som tar tak i noen av de viktigste 

utfordringene i kommunesektoren; sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur, 

omdømmebygging og innovasjon. De lokale prosjektene skal være forankret i et lokalt samarbeid 

mellom partene.  

Samarbeidet ble formelt startet opp i mars 2011. "Saman om ein betre kommune" er et 

utviklingsprogram som gir støtte til lokale prosjekter og det er i dag 104 kommuner som deltar i 

programmet. Kommunene er delt inn i puljer. Pulje 1 startet opp i begynnelsen av 2012 og pulje 2 

kom i gang i 2013. Den sentrale arbeidsformen i Saman om-programmet er nettverkssamlinger for 

kommunene, hvor det gis faglig påfyll innenfor de ulike emnene og anledning til erfaringsutveksling 

og dialog kommunene i mellom. 

Forskningsstiftelsen FAFO er sammen med Agenda Kaupang AS og Ressurssenter for omstilling i 

kommunene (RO) tilknyttet Saman om-programmet som et samlet kompetansemiljø som kan brukes 

av kommunene i det enkelte prosjekt eller som bidragsytere på nettverkssamlingene.  

I kontrakten mellom kompetansemiljøet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det 

at en av oppgavene for kompetansemiljøet er å "Bearbeide kommunenes rapporteringer, og bistå 

programmet med å definere målsettinger og indikatorer for å synliggjøre resultater."  

Denne rapporten er en bearbeiding av kommunenes årsrapportering for 2013. 

Informasjonsgrunnlaget for rapporten er i tillegg til årsrapportene for 2013 (Pulje 1 og Pulje 2) også 

årsrapportene for 2012 (Pulje 1) og oppstartsrapportene fra 2012 (Pulje 2). Hensikten med 

bearbeidingen er formulert slik i Kontrakt Saman om ein betre kommune, Bilag 10:  

"Formålet er å foreta en analyse av innsendte rapporter, og å vurdere resultatet i relasjon til 

programmets overordnede målsettinger og lengden på programmet. Rapporten skal gi 

innspill til tiltak som kan bidra til å forsterke måloppnåelsen i programmets siste fase." 

Formålet med analysen av innsendte årsrapporter presiseres nærmere: 

 Dokumentere bevegelse: Hvordan har prosjektene utviklet seg siden oppstart? 

 Læring og ny praksis: Har prosjektene bidratt til læring og endret praksis? 

 Utfordringer: Hvilke utfordringer møter kommunen, lokalt og utenfor kommunens 

innflytelse? 

 Sammenhenger: Beskrives eventuelle sammenhenger mellom programmets (4) temaer? 

I oppdragsbeskrivelsen oppsummeres programmets målsettinger for hvert av de 4 temaene slik: 

Etablere en nærværskultur og redusere sykefravær gjennom å utvikle tiltak, opparbeide 

kunnskap og sikre erfaringsoverføring i kommunal sektor. 

Etablere en heltidskultur og prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse. 
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Styrket evne til strategisk kompetanseplanlegging, og realisere kompetanse- og 

rekrutteringstiltak som er tilpasset innbyggernes forventninger og kommunens utfordringer. 

Styrke kommunenes omdømme gjennom å utvikle og synliggjøre kommunenes arbeid og 

lokale prosjekter. 

I oppdragsbeskrivelsen presiseres det at det ønskes utført en målanalyse med fokus på: 

 Effektmål og resultatmål 

 Tiltak 

 Kommunenes egenevaluering 

1.2 Sammendrag 
Det er et stort materiale som er gjennomgått. I tillegg til årets rapporter er også fjorårets rapporter 

for Pulje 2 og aggregert datamateriale for Pulje 1, gjennomgått på nytt. Gjennomgangen er 

gjennomført tema- og puljevis, og det er utarbeidet 8 del-rapporter som inngår i denne rapporten 

som hvert sitt kapittel.  

Den informasjonen som befinner seg i kommunenes årsrapporter gir leseren et bilde av 

prosjektaktiviteten i regi av programmet Saman om ein betre kommune, preget av mangfold og 

variasjon. Spennet i innhold, innretning og lokale premisser er åpenbart stort fra kommune til 

kommune og fra prosjekt til prosjekt. Det har ikke vært en enkel oppgave å trekke ut essensen av 

læring og fellestrekk fra denne stjernehimmelen av informasjonsbruddstykker. 

1.2.1 Generelt 

I vårt sammendrag har vi søkt å få fram de mest sentrale vurderingene og sortere dem på generelle 

vurderinger og vurderinger knyttet til de fire temaene. 

Ny kunnskap 

Uten programmet ville de aller fleste av prosjektene mest sannsynlig ikke sett dagens lys. Noen 

oppstartsrapporter viser at prosjektet allerede var etablert når programmet inviterte til deltakelse, 

men for det store flertall har programmet hatt avgjørende betydning for at de ble iverksatt. Temaene 

er viktige forhold hvor kommunene ønsker en positiv utvikling, og forankringen i et 

trepartssamarbeid i form av avtaler og representasjon synes god i henhold til oppstartsrapportene. 

Dette bekrefter forskning om at de nasjonalt initierte programmene bidrar til læring og 

utviklingsarbeid som ellers ikke ville funnet sted (Moland, Lien, Hofstad og Nygard 2013:10). 

Nyvunnen kunnskap kan være gammel visdom. Det rapporteres i liten grad om innovasjon i 

betydningen "noe helt nytt og annerledes". Men det gjøres mange refleksjoner og erkjennelser som 

er av en slik karakter at de nettopp må og skal gjøres om og om igjen. Dette er i første rekke knyttet 

til kjente forhold ved gjennomføring av endringsprosesser. Det er alt sammen lokale utfordringer 

som tid nok, fokus og engasjement, god nok forankring og så videre. Og vi tolker ut av rapportene: En 

god prosess er av stor betydning for sluttresultatet. 

Vi skulle gjerne ha fått rapportert nye tiltak, noen som virker bedre enn de vi kjenner fra før, at det 

kan skilles klart mellom hva som er årsak og hva som er virkning. Dette er i liten grad tilfelle. Vi tror 

dette kan skyldes både at temaene i liten grad inviterer til enkle løsninger, og at vårt materiale i liten 

grad gir den type informasjon som kunne bidratt til større innsikt. Se også vår metodedrøfting. 
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Læringspunkter 

Lærer prosjektene av hverandre? Vi ser at kommunene rapporterer at det er lærerikt å gjøre seg 

egne erfaringer og lære av sine feil. Vi ser derimot ikke at det rapporteres at prosjektene i særlig grad 

har lært av hverandre. Noen rapporterer riktignok at deltakelse på samlingene er positivt, men dette 

er ikke i særlig grad koblet til læringsrefleksjoner slik de kommer til uttrykk i årsrapportene. 

Dokumentasjon på og refleksjoner om læring gjennom andres erfaringer er noe vi savner, fordi 

kompetanseutveksling og gode læringsprosesser mellom deltakerne i programmet er svært viktig. Vi 

foreslår, gitt at det er både ressurser og praktisk mulig, at det på kommende nettverkssamlinger blir 

en økt satsing på å koble sammen prosjekter, slik at det legges enda mer til rette for 

erfaringsoverføring. En slik arena for erfaringsutveksling kan sikkert struktureres og ledes/veiledes 

ved hjelp av den kompetansen som allerede er tilknyttet programmet og nettverkene. 

Sammenhenger mellom tema 

Det er mange prosjekter som arbeider med mer enn ett tema. Dette skjer både på et overordnet 

plan, noe som dokumenteres gjennom at det rapporteres systematisk for eksempel målsettinger og 

tiltak på mer enn ett område, men i tillegg også på den måten at der effektmålet er knyttet til ett 

tema, så retter tiltakene seg gjerne i sum mot flere tema. 

Pulje 1 sammenlignet med Pulje 2 

Vi observerer at Pulje 2 til en viss grad har greid å stå på skuldrene av Pulje 1. Dette i betydningen at 

Pulje 2 har noe bedre formålsbeskrivelser og planer enn Pulje 1. Dette gjelder også risiko- og 

suksessfaktor-vurderinger (i oppstartsrapportene). Det er også observert i en del av materialet at 

noen prosjekter i Pulje 2 har ivaretatt formell forankring av prosjektene på en bedre måte. 

Vi tror at dette er den kombinerte effekten av første runde med evaluering av oppstarts- og 

årsrapporter og det faglige innholdet i nettverkssamlingene. 

Utviklingstrekk siste program-år 

Felles for begge puljene er at skåren vi har gitt, både for mål og tiltak, i all hovedsak utvikler seg 

positivt fra 2012 til 2013-rapportene, og at det rapporteres om positiv utvikling. Kommunenes 

målsettinger er blitt bedre, det foreslås flere og bedre tiltak, tiltakene blir gjennomført, og de 

resultatene som rapporteres er hovedsakelig positive. Dette er kanskje den aller viktigste 

konklusjonen etter gjennomgangen av rapportene.1  

For Pulje 2 er det snakk om første driftsår, og det er i en del av årsrapportene færre 

planleggingsaktiviteter og mere undersøkelser enn hva som var tilfelle i oppstartsrapportene. Dette 

tolker vi som et uttrykk for at det i løpet av det første året har utviklet seg en større innsikt, og at 

dette innebærer at man må ut og finne ut hva andre mener om saken. Og det må forstås som en 

positiv utvikling. 

Målenes utforming 

Å lage mål som tilfredsstiller alle krav til formulering; tidsfastsatt, konkret, målbart 

handlingsfremmende, er ikke lett. Det er en ganske tydelig del av både hovedmål/effektmål og 

delmål/resultatmål som mangler en del på å bli godt formulert. Imidlertid er det fullt mulig å forstå 

                                                           
1
 Vi minner om at det i liten grad rapporteres om oppnådde resultater, fordi rapportene i stor grad har et noe 

knapt informasjonsinnhold, også om resultater. Dette gjeler i enda større grad Pulje 2-prosjektene, som bare 
har ett driftsår bak seg etter oppstartsrapporteringen. 
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det som står i rapportene slik at den som har utarbeidet målene og/eller rapporterer dem i bunn og 

grunn har forstått hva det handler om. Dette inntrykket forsterkes av at tiltakene i mange tilfeller 

gjerne også er mer treffsikre enn målformuleringen. Vi tror at god substans og relevans er viktigere 

enn formulering, og tolker derfor dette som et godt tegn.  

Prosjektenes egenvurderinger 

Prosjektene er i sine årsrapporter bedt om å vurdere seg selv på noen sentrale områder. Og 

egenvurderingen er jevnt over god, med karakterer mellom 4 og 5. Men som med all kvalitet, så står 

vurderingen på et grunnlag av forventninger og forutsetninger. Og disse kjenner vi bare i liten grad. 

Men kommunene vurderer sine egne prosjekter så langt som vellykket opp mot egne forventninger 

og forutsetninger. 

1.2.2 Sykefravær – nærvær 

To kommuner i Pulje 1 rapporterer at de har nådd sitt målsatte nivå. Gjennomsnittlig har nærværet 

økt 0,85 prosent -poeng i de pågående prosjektene i Pulje 1. For de 14 kommunene i Pulje 1 som 

oppgir nærvær for hele kommunen er den gjennomsnittlige økningen 1,05 prosent -poeng, mens de 

to kommunene i Pulje 2 som oppgir den totale nærværsprosenten i gjennomsnitt viser en økning på 

1,15 prosent -poeng.  Økningen på kommunenivå varierer fra 0,1 prosent i Stavanger til 2 prosent i 

Sund og Molde. Enkelte utvalgte enheter i Pulje 2 rapporterer en variasjon på endringen i nærvær 

mellom en reduksjon på 9,7 prosent til en økning på 4,4 prosent.  

Alt i alt tegner årsrapportene for 2013 fra sykefraværs-/nærværsprosjektene et bilde som er bedre 

enn i årsrapportene fra 2012. Bedre målformuleringer og bra tilpasset kunnskapsgrunnlaget. Det 

substansielle i mål og tiltak holder jevnt over en bedre skåre enn det som handler om utforming. Det 

meldes at tiltakene treffer lokale forhold, og blir godt mottatt i egen organisasjon. Pulje 2 har bare 

ett års drift etter oppstartsrapporten bak seg, og melder (som det ble meldt i Pulje 1 i fjor) om at det 

tar tid å få skuta på vannet. På samme måte som for øvrige tema så melder prosjektene om lokale 

utfordringer knyttet til å få tid nok, å gi utviklingsarbeidet nok oppmerksomhet, og å få prioritert 

endringsarbeid når daglige oppgaver bare må utføres. Noen prosjekter i Pulje 2 melder også om at 

kompetanse både på prosjektstyring og sykefravær – og nærværsproblematikk kan være en 

utfordring. 

Det har skjedd en utvikling og endring i sykefraværsarbeidet fra 2012 til 2013. Antall rapporterte 

tiltak har økt. Det er fortsatt en del oppmerksomhet rundt måling av nærvær og sykefravær, men i 

2013 handler det tydelig mer om kompetanse, koordinering av ulike instanser i egen organisasjon og 

bedre arbeidsmiljø. Og det handler i mindre grad om oppfølgingstiltak for den enkelte sykmeldte og 

systemutvikling. Dette forstår vi som et utslag av økt innsikt og kompetanse i hva sykefravær og 

nærvær handler om. 

1.2.3 Heltid 

I Pulje 1 har 6 av 12 kommuner rapportert gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Av disse er det fem som 

har rapportert en markert forbedring. Songdalen har hatt størst forbedring med en økning i 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 61 prosent til 71 prosent, mens Drammen har den største 

gjennomsnittlige stillingsstørrelsen på 72 prosent. Ved oppstart varierte gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse mellom 50 og 71 prosent. Ved siste måling var variasjonen mellom 64 og 72 prosent. 
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Tiltakene får en høyere skåre enn målene. De lokale utfordringene med tid, fokus, forankring og så 

videre gjelder også for heltidsprosjektene, omtrent halvparten av prosjektene i begge puljene melder 

dette som de lokale utfordringene. 

Heltidsprosjektene skiller seg ut fra prosjektene på øvrige tema på ett område, og det er på området 

sentrale utfordringer. Mens det for øvrige tema i liten grad blir rapportert om sentrale utfordringer, 

og de som rapporteres i stor grad er av meget generell karakter, blir det for tema heltidskultur i stor 

grad snakk om ett konkret hinder. Lov- og regelverket for arbeidstid. Halvparten av prosjektene 

melder at problemet er dagens arbeidstidsregelverk, og at nye arbeidstidsordninger er en 

forutsetning for økt heltid. Vår oppfatning er at det rapporteres om endringsvilje, men vi ser også at 

man ønsker seg sentrale virkemidler til å nå målene. 

1.2.4 Kompetanse – rekruttering 

Cirka halvparten av Kompetanse – rekrutteringsprosjektene i Pulje 1 rapporterer at de har fått færre 

ledige stillinger, og ser altså at dette har sammenheng med prosjektet. Halvparten av prosjektene i 

begge puljer har god kobling til kunnskapsgrunnlaget. Dette kan kanskje høres lite ut, men vi holder 

dette forholdet sammen med at det også rapporteres at det i tilknytning til kompetanseutvikling og 

strategisk kompetanseplanlegging ikke finnes noe tydelig fagmiljø som prosjektene kan knytte seg til 

internt i egen kommune. Det rapporteres også at det i noen tilfeller er et lokalt hinder at det er 

vanskelig å få ledelsen til å prioritere arbeid med kompetanseplanlegging. Dette gjør at prosjektene 

kanskje ikke "hører hjemme" på en tydelig måte med den strukturen og fagmiljø-oppbyggingen som 

finnes i egen kommune. Kompetanse-arbeid på strategisk nivå synes ikke (foreløpig) nedfelt i 

kommunenes organisasjonsstruktur. Og i lys av dette er det et positivt resultat at halvparten av 

prosjektene faktisk rapporterer på en måte som vitner om god tilknytning til kunnskapsgrunnlaget.  

Det rapporteres en del om kartlegging av kompetansebeholdning og kompetansebehov. Det som 

synes å være litt vanskeligere, er å utvikle en læringskultur, selv om det også finnes gode eksempler 

på kommuner som synes å ha fått det til (Lunner og Gloppen). Vår gjennomgang tyder på at det er 

vanskelig å operasjonalisere hva det vil si å utvikle en læringskultur. Å endre en kultur er noe som tar 

lang tid og krever dedikasjon og utholdenhet. Kommunene som har kompetanseprosjekter bør 

derfor jobbe videre med konkretisering og presisering av mål og tiltak knyttet til å utvikle en 

organisasjonskultur som stimulerer læring i året som kommer. Det rapporteres også at prosjektene 

ser sammenheng mellom et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø, omdømme og det å ha 

tiltrekningskraft på jobbsøkere. Dette er sammenfallende med mye erfaring på området. Når det 

utvikles et miljø som lærer og mobiliserer eksisterende kompetanse, så kommer den ønskede 

rekrutteringseffekten mange ganger "med på kjøpet".  

1.2.5 Omdømme 

Omdømme er et tema som åpner for ulikt fokus. Hvilket omdømme, eller hva omdømmet knyttes til, 

varierer. Mens Pulje 1 rapporterer at det i stor grad handler om kommunens omdømme forstått som 

arbeidsgivers omdømme og som stedets omdømme, rapporterer Pulje 2 i noe større grad om at det 

er kommunens omdømme som tjenesteyter som har stått mest i fokus. Denne forskjellen mellom 

puljene vises også i at Pulje 2 i større grad enn Pulje 1 rapporterer om kartlegging av synspunkter og 

informasjonstiltak.  

Det er lite måling av omdømme (foreløpig?), men tiltakene har i sum blitt flere i løpet av 2013. Det er 

et viss innslag av tiltak som kategoriseres som annet, men stedutviklingstiltakene synes å øke. Da er 
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det gjerne kulturtiltak rettet mot befolkningen for å bygge entusiasme for kommunen som sted det 

er snakk om. 

Vi oppfatter omdømmearbeid som et forholdsvis nytt tema for norske kommuner, og 

kunnskapsgrunnlaget synes å bekrefte at det også er et ungt "fagfelt" i forhold til tilgangen på 

forskningsresultater og teoriutvikling. Dette tror vi kan forklare at omdømmeprosjektene i noe større 

grad enn prosjektene knyttet til de øvrige temaene synes å slite litt med prosjektgjennomføringen, 

og at de har kommet litt kort med tiltaksgjennomføringen. Det er behov for å arbeide videre med å 

presisere og konkretisere tiltakene i året som kommer. 

For omdømmeprosjektene er det mulig at det har oppstått ulik praksis for skåring av årsrapportene 

fra 2012 og 2013 i Pulje 1. Det kan derfor se ut som at man (i motsetning til materialet for øvrig) her 

har hatt en negativ utvikling i løpet av dette driftsåret. Dette er sannsynligvis ikke tilfelle, og korrigert 

for denne ulike praksisen er nivået på skåre av mål og tiltak det samme i år som i fjor. 

Selv om omdømmearbeidet på flere måter karakteriseres av å være i "startgropa", så legger vi merke 

til at omdømme i større grad har blitt et eget tema i år enn i fjor. Med dette mener vi at det i 

omdømmeprosjektene i 2013 rapporteres mer genuint om mål og tiltak direkte knyttet til å oppnå 

positiv utvikling av omdømmet. I 2012 var det en sterkere tendens til å fokusere på forhold knyttet til 

de andre temaene, og som bare indirekte hadde sammenheng med omdømme. Vi tolker dette som 

at forståelsen for omdømmearbeid som et eget tema og innsatsområde har økt merkbart. 

For alle tema rapporteres det om at "ting tar tid", men dette er mest tydelig for 

omdømmeprosjektene. Omdømme kan forstås som resultatet av en rekke ulike forhold, og at det er 

nært knyttet til kultur. Både organisasjonskultur og kulturen på stedet. Dette kan forklare at flere 

rapporterer om det langsiktige tidsperspektivet i sitt omdømmearbeid. 

 

1.3 Problemstillinger 
Oppdragsbeskrivelsen formulerer følgende problemstillinger som skal vurderes opp mot tilgjengelig 

kunnskap på felte, samt pågående prosjekt på dypdykk2: 

Sykefravær: På hvilken måte kan prosjektene gi kunnskap som andre kommuner i og utenfor 

programmet har nytte av? Hva er det som i større grad burde vært prøvd ut sett i lys av 

tilgjengelig forskning? 

Heltid: Prøver kommunene ut tilstrekkelig med tiltak og modeller som vil bidra til å avskaffe 

ufrivillig deltid og heve gjennomsnittlig stillingsstørrelse? Hva bør forsterkes i programmet? 

Kompetanse og rekruttering: Vil innretningen i de lokale prosjektene bidra til økt 

kompetanse innenfor strategisk kompetanseplanlegging? Settes det i gang tiltak for å 

imøtekomme innbyggernes forventninger og kommunenes utfordringer? 

Når det gjelder omdømme går oppdraget ut på å kategorisere og oppsummere innsatsen 

med tanke på å tydeliggjøre forståelsen av dette temaet. 

                                                           
2
 Kontrakt Saman om ein betre kommune, Bilag 10, Leveranse nr. 5, våren 2014. Dypdykk i 16 kommuner. 
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1.4 Metodisk tilnærming  

1.4.1 Overordnet tilnærming 

Metoden følger i stor grad av bestillingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og er 

basert på samme tilnærming som ble utviklet og benyttet allerede ved gjennomgang av 

oppstartsrapportene for Pulje 1. Mye av fokuset var den gang på prosjektstyring, og et sentralt 

formål med rapporteringen var å sjekke ut kvaliteten på elementer som inngår i god prosjektstyring. 

 

Deltakerkommunene er bedt om å fylle ut et rapporteringsskjema med spørsmål og forklaringer til 

spørsmålene, og der det gis mulighet for fri formulering av svarene. 42 prosjekter i Pulje 1 og 50 

prosjekter i Pulje 2 er bedt om å levere årsrapport. Det er kommet inn og gjennomgått 45 

årsrapporter for 2013 i Pulje 1 og 45 Årsrapporter for 2013 i Pulje 2. I tillegg er innholdet i 39 

Oppstartsrapporter i Pulje 2 sammenstilt med materialet for 2013. Dette er informasjonsgrunnlaget 

for denne rapporten. 

 

Det er valgt systematisk å registrere både forekomsten av ulike typer informasjon og det faglige 

innholdet i rapportene. Det er også utarbeidet kategorier for flere forhold, herunder effektmål, 

resultatmål og tiltak. Effektmål, resultatmål og tiltak er skåret på en skala fra 1 til 6.  

Det er også systematisk registrert hva som er tiltakenes grad av gjennomføring (Planlagt, Under 

gjennomføring og Gjennomført), og kommunenes egenvurdering av sitt prosjekt på 6 punkter.  

Standardisering av skåring 

Det er skriftlig utarbeidet skåringskriterier og beskrivelse av skala-anvendelse, noe vi mener langt på 

vei bidrar til lik vurdering av rapportene.  

Gjennomgangen av de enkelte oppstarts- og årsrapportene er gjennomført av 5 ulike personer. 

Skåringspraksis er ikke testet for lik forståelse av kriterier eller på annen måte forsøkt standardisert. 

Med andre ord kan det altså forekomme at en rapport får en "snillere" vurdering og skåre enn en 

annen. I denne sammenheng vurderer vi det slik at skåren for Omdømme Pulje 1 i 2012 ikke er 

basert på årets kriterier, og er gjennomgående praktisert «snillere» enn i år. For 2012 var det heller 

ikke lagt inn skåre for alle målene. Vi har benyttet de samme skåringskriteriene og samme skala for 

begge puljene. Men mens vi for Pulje 1 har skåret den enkelte målsetting for og så beregne en 

gjennomsnittskåre, har vi for Pulje 2 gitt en skåre for målsettingens faglige innhold og en skåre for 

målsettingenes utforming, og så beregnet gjennomsnittskåren. 

Hovedmål/effektmål og delmål/resultatmål 

Gode målsettinger har betydning for i hvor stor grad et prosjekt eller en endringsprosess skal lykkes. 

Analyse av målsettinger i prosjektene er derfor en vesentlig del av gjennomgangen av kommunenes 

rapporter. Disse analysene foretas både på om målene har et faglig innhold som er relevant opp mot 

tema/problemstilling, og om formulering av målene er slik at de får størst mulig effekt på 

prosjektgjennomføringen. Analysene av mål er også delt opp på en slik måte at man har 

hovedmål/effektmål på den ene siden, og delmål/resultatmål på den andre. 

Benevnelsene hovedmål og effektmål viser til to delvis ulike dimensjoner. I dimensjonen hovedmål – 

delmål vises det til at man kan nå målsettinger (delmål) som bygger opp mot eller utgjør en 

delmengde av hovedmålet. I dette ligger det også ofte en forventning om en tidsdimensjon på en slik 
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måte at man når delmålet før hovedmålet. I dimensjonen resultatmål – effektmål inngår det også et 

tidsperspektiv. Resultatmålene er tiltaksorienterte og formuleres på en slik måte at man skal se hva 

som er de ønskede resultatene av tiltakene, mens effektmål er mer langsiktige og følger av at 

resultater oppnås. I vår gjennomgang av kommunenes rapporter har vi vurdert begge dimensjonene. 

Ett eller flere tema i samme prosjekt 

Hvordan har kommunenes prosjekter kommet i en tema-kategori (nærvær, heltid, 

kompetanse/rekruttering og omdømme)? I utgangspunktet er dette ikke vurdert som et svært viktig 

spørsmål, da de fleste prosjekter både er tydelig innrettet mot ett tema og er i en nettverksgruppe 

som arbeider med samme tema. Vår plassering av kommunenes rapporter i en tema-kategori er den 

samme som nettverksgruppens tema. Vår kategorisering følger med andre ord av de beslutninger 

som har ledet fram til plassering i nettverksgruppe. 

En del av prosjektene har rapportert at de arbeider med flere tema. Noen meget få kommuner 

endrer (i henhold til deres egne rapporter) også tema-fokuset fra ett år til neste. Vi har i vår 

gjennomgang valgt å bearbeide og registrere bare den informasjonen som er knyttet til hovedtema. 

Og det er da også oftest slik at det er det samme tema som nettverksgruppen har som tema. Slik sett 

vil en (mindre) del av informasjonen om noen tema "falle ut" der antall og skåre er registrert, mens 

informasjons- og meningsinnhold er søkt ivaretatt. Det er vår oppfatning at dette ikke påvirker det 

bildet som tegnes av det enkelte tema. 

Det er også i løpet av gjennomføringen av programmet Saman om ein betre kommune kommet inn 

et femte tema, innovasjon. I vår gjennomgang av rapportene som oppgir å ha dette som tema ser vi 

at det bare er Lister-regionens prosjekt som ikke hovedsakelig faller inn under de andre temaene. 

Informasjonen i rapportene fra de øvrige innovasjonsprosjektene er derfor registrert under det 

temaet den mest naturlig faller inn under. 

1.4.2 Retrospektiv drøfting av metode 

I etterpåklokskapens lys er det mulig å drøfte om anvendt metode og gjennomføring på noen måte 

kunne vært bedre. På et overordnet nivå ser vi at rapportenes innhold blir litt "fattigslig" i forhold til 

å kunne svare presist på oppdragets (meget relevante) spørsmål om hvorvidt prosjektene bidrar til å 

nå programmets mål, om det er en god forankring i de fire kunnskapstatusene, og om prosjektene 

bidrar til å utvikle ny kunnskap. Årsaken til dette er rett og slett at rapportene i stor grad inneholder 

lite informasjon som kan knyttes til slike overordnede spørsmål, og den informasjonen som finnes er 

svært lite standardisert og dermed vanskelig å kategorisere. Dette gjør at vi stiller oss selv det 

spørsmål om vår kvantitativt pregede metodiske tilnærming kanskje kunne vært utvidet eller justert 

noe på en måte som ville gitt oss et litt bedre grunnlag for å svare på problemstillingene. Vi må her 

føye til at dette poenget ble erkjent før årets rapporteringsrunde, og at oppdragsgiver KMD derfor 

har iverksatt et eget arbeid benevnt som "dypdykk", der man går i dybden på 16 prosjekter (4 fra 

hvert tema3) for å søke å få fram et "rikere" informasjonsgrunnlag. Årsrapportgjennomgangen og 

dypdykkene bør derfor sees i sammenheng. 

                                                           
3
 Sykefravær/nærvær: Bømlo/Vefsn/Arendal/Stavanger, Heltid: Hamar/Surnadal/Songdalen/Drammen, 

Kompetanse/rekruttering: Lunner/Finnøy og Rennesøy/Sørum/Brønnøy, Omdømme: Strand/Øvre 
Eiker/Rissa/Åsnes. 
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Vi har også gjort oss tanker om forholdet mellom det som kommer fram i rapportene og "det 

virkelige liv". Kvaliteten på kommunenes rapportering varierer sterkt, selv innen rapporteringsmalen 

gitt av KMD. Kvaliteten på rapporteringen reduserer delvis muligheten programmet har for å vurdere 

enkelte prosjekter og for å kunne formidle nyttig læring og kunnskap på tvers av prosjektene. Det er 

betydelig nivåforskjell på hva prosjektene regner som tiltak, fra å planlegge, utarbeide og vedta en 

ferdig strategisk kompetanseplan som ett tiltak, ned til gjennomføring av enkeltmøter med rådmann 

og prosjektgruppe. Med den ulike gjennomsiktbarhet som finnes i de ulike årsrapportene, er det en 

utfordrende oppgave å skulle «transkribere» rapporteringene over i ett, homogent format. Vi antar 

at mange kommuner er presset i forhold til å skulle rapportere på en rekke områder mer eller mindre 

kontinuerlig. Det vil i en slik situasjon kunne være nærliggende å gjøre rapporteringen også i forhold 

til Saman om ein betre kommune så enkel og raskt som mulig. Disse antakelsene gjør vi oss blant 

annet fordi vi som deltakere i nettverkssamlingene får et mer nyansert bilde, preget av stor innsats 

og høy motivasjon fra kommunenes side. 

Det er åpenbart at mange av de som rapporterer har en upresis bruk av begrepene mål og tiltak. Ut 

fra gjennomgangen av rapportene kan det virke som om mål og tiltak flyter sammen eller har et 

nesten likt begrepsmessig innhold. I tillegg har programmet/fagmiljøet anvendt to ulike nivå på 

målsettingene (eksempel: hovedmål – delmål) og to ulike begrepssett for mål (eksempel: hovedmål – 

effektmål). Det har kanskje ikke bidratt til å gjøre det lettere å rapportere. 

1.4.3 Ytterligere informasjon om metode 

Kriterier 

Følgende kriterier er vektlagt for skåre av målsettinger: 

 Substansen i målformuleringen er relevant i forhold til det aktuelle fagområdet og sett i lys av  

det  foreliggende kunnskapsgrunnlaget. 

 I målformuleringen uttrykkes det en ambisjon (eksempelvis å øke eller redusere, eller en 

beskrivelse av en fremtidig tilstand). 

 Det fremgår klart hvorvidt formuleringen er et effektmål, et resultatmål eller et tiltak. 

 Målet inneholder en kvantifisering som er dokumenterbar. 

 Målet angir en tidshorisont. 

Følgende kriterier er vektlagt for skåre av tiltak: 

 Substansen i tiltaket er relevant i forhold til det aktuelle fagområdet og sett i lys av det 

foreliggende kunnskapsgrunnlaget. 

 Det fremgår klart hvorvidt formuleringen er et tiltak og ikke et mål. 

 At tiltaket er formulert på en konkret måte slik at det er mulig å fastslå om det er 

gjennomført eller ikke. 

 Tiltaket inneholder en kvantifisering. Det vil si at det eksempelvis er angitt hvor mange som 

skal delta på tiltaket eller hvor mange ganger tiltaket skal gjennomføres. 

 Tiltaket angir en tidshorisont. Det vil si at det er angitt når tiltaket skal starte og når det skal 

være gjennomført. 

I tillegg vil det være interessant å gi poeng for målformuleringer som synes å tilføre feltet noen 

nye perspektiver. 
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Innplassering av mål på skåringsskala 

På bakgrunn av kriteriene over og bruk av en skala fra 1-6 kan eksempler på vurdering av ulike mål 

være: 

Et mål som skåres til 1 er en formulering som er relevant i forhold til fagområdet, men hvor: 

 Det ikke uttrykkes en ambisjon (eksempelvis å øke, redusere eller beskrive en fremtidig 

tilstand)  

 Det ikke er mulig å tolke hvorvidt det er et effektmål, et resultatmål eller et tiltak 

 Målet ikke er kvantifisert  

 Målet ikke er tidsavgrenset 

Eksempler på slike formuleringer er:  

Ledernes kompetanse. Etablere trepartsamarbeid. Årlige medarbeidersamtaler for alle 

ansatte i organisasjonen. Bidra til god rekruttering og kompetente tilsette, som igjen er 

avgjerande for kvaliteten på dei kommunale tenestene. 

Et mål som skåres til 2 er en formulering som er relevant for fagområdet, som gir uttrykk for en 

ambisjon (eksempelvis å øke, redusere, eller beskrive en fremtidig tilstand), men hvor: 

 Det ikke er mulig å tolke hvorvidt det er et effektmål, et resultatmål eller et tiltak 

 Målet ikke er kvantifisert  

 Målet ikke er tidsavgrenset  

Eksempler på slike mål er:  

Vi fokuserer på planmessig rekruttering og positiv profilering, stillinger besatt av kvalifisert 

personale, overordnet kompetansestyringsplan med underliggende bemannings- og 

kompetanseplaner. 

Et mål som skåres til 3 er en formulering som er relevant for fagområdet, hvor det klart fremgår 

hvorvidt det er et resultatmål eller et effektmål og som gir uttrykk for en ambisjon (eksempelvis å 

øke, redusere, eller beskrive en fremtidig tilstand), men hvor: 

 Målet ikke er kvantifisert  

 Målet ikke er tidsavgrenset 

Eksempler på slike mål er:  

Vi ivaretar den nytilsatte medarbeideren, godt arbeidsmiljø, utarbeide en strategi som gir 

kommunen mulighet til å møte fremtidens kompetansebehov, å bedre kommunens 

tjenestekvalitet og omdømme gjennom å engasjere ansatte i forbedringsarbeid og å 

bevisstgjøre de ansatte som ambassadører for sine arbeidsplasser og de tjenester kommunen 

leverer. 

Et mål som skåres til 4 er en formulering som er relevant for fagområdet, hvor det klart fremgår 

hvorvidt det er et resultatmål eller et effektmål, som gir uttrykk for en ambisjon (eksempelvis å øke, 

redusere, eller beskrive en fremtidig tilstand) og som er kvantifisert, men hvor: 
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 Målet ikke er tidsavgrenset 

Eksempler på slike mål er:  

Medarbeidere rapporterer økt opplevd bruk av sin kompetanse i organisasjonen. (årlige 

medarbeiderundersøkelser 2013-2015/16 med målsatte nivå), kommunen skal til enhver tid 

være i stand til å fylle alle stillinger med rett kompetanse. 

Et mål som skåres til 5 er en formulering som er relevant for fagområdet, hvor det klart fremgår 

hvorvidt det er et resultatmål eller et effektmål, som gir uttrykk for en ambisjon (eksempelvis å øke, 

redusere, eller beskrive en fremtidig tilstand), som er kvantifisert og som i tillegg er tidsavgrenset. 

Eksempler på slike mål er:  

Kommunen har kunnskap om medarbeidernes kompetanse (ansattes kompetanse registrert i 

eget datasystem innen 2014), økt verdiskaping i form av målt opplevd tjenestekvalitet (målt 

ved brukerundersøkelse 2014-16 innenfor flere angitte tjenesteområder), 10 % reduksjon av 

ufaglærte assistenter med fast tilsetting i kommunene innen 5 år. 

Et mål som skåres til 6 er en formulering som tilfredsstiller alle kravene over men hvor substansen 

ikke bare er relevant. Formuleringen synes i tillegg å tilføre noen spennende 

perspektiver/sammenhenger til det aktuelle området. 

Innplassering av tiltak på skåringsskala 

På bakgrunn av kriteriene over og bruk av en skala fra 1-6 kan eksempler på vurdering av ulike tiltak 

være: 

Et tiltak som skåres til 1 er en formulering som er relevant i forhold til fagområdet, men hvor: 

 Det ikke fremgår klart hvorvidt formuleringen er et tiltak og ikke et mål 

 Tiltaket ikke er formulert på en konkret måte slik at det er mulig å fastslå om det er 

gjennomført eller ikke 

 Tiltaket ikke inneholder en kvantifisering 

 Tiltaket ikke angir en tidshorisont 

Eksempler på slike tiltak er: 

 Møter med rådmann 

Et tiltak som skåres til 2 er en formulering som er relevant for fagområdet og hvor det fremgår klart 

hvorvidt formuleringen er et tiltak og ikke et mål, men hvor: 

 Tiltaket ikke er formulert på en konkret måte slik at det er mulig å fastslå om det er 

gjennomført eller ikke 

 Tiltaket ikke inneholder en kvantifisering 

 Tiltaket ikke angir en tidshorisont 

Eksempler på slike tiltak er  

Arbeid med nettrelatert program/kommunikasjon, alle ansatte i barnehage 



 
14 

 

Et tiltak som skåres til 3 er en formulering som er relevant for fagområdet, hvor det fremgår klart 

hvorvidt formuleringen er et tiltak og ikke et mål og hvor tiltaket er formulert på en konkret måte slik 

at det er mulig å fastslå om det er gjennomført eller ikke, men hvor; 

 Tiltaket ikke inneholder en kvantifisering 

 Tiltaket ikke angir en tidshorisont 

Eksempler på slike tiltak er: 

Turnuskurs for noen ansatte 

Et tiltak som skåres til 4 er en formulering som er relevant for fagområdet, hvor det fremgår klart 

hvorvidt formuleringen er et tiltak og ikke et mål, hvor tiltaket er formulert på en konkret måte slik at 

det er mulig å fastslå om det er gjennomført eller ikke og hvor tiltaket er kvantifisert (hvor ofte, hvor 

mange, hvor mye), men hvor: 

 Tiltaket ikke angir en tidshorisont 

Eksempler på slike tiltak er: 

Utarbeide stillingsbeskrivelser med bl.a. kompetansekrav 

Et tiltak som skåres til 5 er en formulering som er relevant for fagområdet, hvor det fremgår klart 

hvorvidt formuleringen er et tiltak og ikke et mål, hvor tiltaket er formulert på en konkret måte slik at 

det er mulig å fastslå om det er gjennomført eller ikke og hvor tiltaket er kvantifisert og angir en 

tidshorisont (når tiltaket skal starte og slutte). 

Eksempler på slike tiltak er: 

Temadag 30. mai for alle ansatte (i to puljer) - 120 av 340 fast ansatte, prof. Linda Lai, BI, 

presenterer. Nærmere beskrivelse av temadagen ligger i årsrapporten. 

Et tiltak som skåres til 6 er en formulering som tilfredsstiller alle kravene over men hvor substansen 

ikke bare er relevant. Formuleringen synes i tillegg å tilføre noen spennende perspektiver/ 

sammenhenger til det aktuelle området. 

Kategorier tiltak. 

Vi har kategorisert tiltakene i rapportene ut fra vår oppfatning av: hvilke begreper som er dekkende 

for flere tiltak, hva som gir meningsbærende innhold relatert til tema, og hyppighet/forekomst. 

Sykefravær – Nærvær: 1. Oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for ansatte, 2. Kurs, opplæring og 

samlinger for ansatte og tillitsvalgte, 3. Kurs og opplæring for ledere, 4. Utvikling av systemer og 

rutiner, 5. Samarbeid med eksterne aktører, 6. Koordinering/samordning internt og 7. Andre tiltak. 

Heltid: 1. Turnus/arbeidstidsordning: 1A. Årsturnus, 1B. Forhandlingsturnus/ønsketurnus/ 

pusleturnus, 1C. 3+3 turnus, 1D. Langturnus helg, 1F. Langturnus også hverdager, 2. Jobbe på tvers, 

3. Ubundet tid og 4. Annet. 

Kompetanse: 1.  Strategisk kompetanseplan: 1A Hele kommunen, 1B Enhet/sektor, 2. Kartlegging: 

2A. Kompetansebehov, 2B Kompetansebeholdning, 3. Kompetansetiltak: 3A. Rekruttering, 3B. 
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Utvikling (kurs/opplæring), 3C. Mobilisering, 4. Kultur for læring: 4A. Motivasjon og holdning, 4B. 

Organisatoriske kulturtiltak, 5. Innføre programmer/ rutiner/ retningslinjer, 6. Samarbeid med skoler, 

fylkesmann, eksterne kompetansemiljøer og 7.  Annet. 

Omdømme: 1. Organisasjon/arbeidsgiver: 1A. Kompetanse/ rekruttering, 1B. Heltid/deltid, 1C. 

Sykefravær, 2. Tjenesteyter: 2A. Kommunikasjonsstrategi/-plan/- undersøkelser rettet mot ansatte, 

2B. Brosjyrer, filmer, profileringstiltak, 2C. Hjemmesider, sosiale medier o.a., 3. Demokratisk 

fellesskap: 3A. Undersøkelser og kartlegginger rettet mot innbyggere, 3B. Fora/møtesteder/høringer 

mm., 4. Sted: 4A. Næringstiltak, 4B. Kulturtiltak, 4C. Innbyggerrekruttering og 5. Annet. 

Skåring av egenvurdering 

Egenvurderingen av prosjektene i rapporteringsskjemaet består av 5 dimensjoner: 1. behov, 2. 

løsning, 3. prosjektledelse, 4. team og 5. forankring. Disse skal skåres på en skala fra 1 til 6. 

Spørsmålene for de fem temaene som evalueringen omfatter blir gjengitt i det følgende: 

1. Behov (hensikt): Hva er behovet (hensikten/utfordringen)? I hvilken grad har dere i foretatt 

undersøkelser for å komme fram til behovet? Beskriv hva dere har gjort. 

2. Løsning (tiltak): Løser tiltakene det aktuelle behovet/hensikten? I hvilken grad har dere målt 

at løsningen/tiltaket dekker behovet? Beskriv hva som er gjort. 

3. Prosjektledelse: I hvilken grad har dere støttet opp om prosjektledelsen? Beskriv hva som er 

gjort. 

4. Team (prosjektgruppe/styringsgruppe): Hvordan har dere satt sammen 

prosjektgruppen/styringsgruppe? I hvilken grad har dere fått den kompetansen dere trenger 

i prosjektgruppe/styringsgruppe? I hvilken grad har teamene støttet prosjektleder? Hvor 

mange møter har dere hatt? Beskriv. 

5. Forankring: Beskriv hva dere har gjort for å forankre prosjektet? (medvirknings-

prosesser/informasjonstiltak/rapporteringsmøter med kommuneledelse etc.) Beskriv og 

tallfest så langt som mulig.  
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2. SYKEFRAVÆR – NÆRVÆR 

2.1 Sykefravær – nærvær Pulje 1 

2.1.1 Bakgrunnsdata 

15 kommuner fra pulje 1 har sendt inn årsrapport. Dette dekker til sammen 16 prosjekter. 

Oppgitte målgrupper for de 16 prosjektene er:  

Tabell 2.1 Målgruppe for prosjektene (N=16) 

Målgruppe Antall kommuner 

Alle ansatte 5 

Alle ansatte i pleie og omsorg 4 

Alle ansatte i barnehager 2 

Utvalgte virksomheter i ulike sektorer 2 

Ikke oppgitt 3 

Sum 16 

Hensikten med denne analysen av årsrapportene er å gjennomgå kommunenes mål, tiltak og 

egenevaluering for å kunne analysere hvilke bevegelser, læring og ny praksis som har funnet sted 

blant deltagerkommune, og for å kartlegge hvilke utfordringer kommunene har erfart og hvilke 

sammenhenger de ser. 

 

Kort oppsummering av funn 

Kommunene i pulje 1 har langt på veg lykkes i sitt arbeid med å redusere sykefraværet.  

15 av 16 kommuner har bedret nærværstallene siden oppstart. 12 av 16 kommuner har høyere 

nærvær i 2013 enn i 2012 og 2 av kommunene har nådd sitt målsatte nivå. 

 

Kvaliteten på målformuleringene er noe bedre i 2013 enn det de var i 2012.  

Det kommunene måler i tillegg til nærværet, er medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet. 

 

Med hensyn til de tiltakene som kommunene gjennomfører, ser vi en dreining fra 2012 til 2013. Vel 

en fjerdedel av tiltakene i 2012 handlet om oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for ansatte, denne 

andelen sank til en femtedel i 2013. Vi ser videre at utvikling av systemer og rutiner har hatt mindre 

fokus i 2013 enn i 2012, mens kurs og opplæring både for medarbeidere, tillitsvalgte og ledere, har 

hatt større fokus siste år. 

 

Kommunene i pulje 1 er i god rute med sine prosjekter. 6 av 10 planlagte tiltak er gjennomført, En 

tredjedel er under gjennomføring og kun 3 tiltak er under planlegging. 

2.1.2 Hovedmål/effektmål 

Vurdering av hovedmålene/effektmålene 
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Tabell 2.2 Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Hovedmål/effektmål 2013 
N=38 

2012 
N= 31 

Andel mål vurdert til 6 0 0 

Andel mål vurdert til 5 3 4 

Andel mål vurdert til 4 20 5 

Andel mål vurdert til 3 11 18 

Andel mål vurdert til 2 4 4 

Andel mål vurdert til 1 0 0 

Gjennomsnittsskåre 3,6 3,1 

 

Vi ser av tabell 2.2 at gjennomsnittsskåren for hovedmålene har økt fra 3,1 i 2012 til 3,6 i 2013. Dette 

skyldes i stor grad at flertallet av målene i 2013 ble vurdert til 4. En skåre på 4 betyr at målene 

inneholder en kvantifisering, men mangler tidsavgrensning. I 2012 ble over halvpartene av målene 

vurdert til 3 da de i stor grad manglet kvantifiseringen.  

11 av deltagerkommunene har formulert hovedmål/effektmål som strengt tatt er resultatmål, 

eksempelvis; å redusere sykefraværet med 20 prosent fra 2011 til 2013, og i mindre grad beskriver 

effektene av det økte nærværet, eksempelvis; Bedre og mer effektive tjenester ved mindre 

vikarbruk.  

Tabell 2.3 Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

Type hovedmål/effektmål Antall 

Økt nærvær/redusert sykefravær 17 

Godt arbeidsmiljø/attraktiv og tilrettelagt 
arbeidsplass 

16 

Økt brukertilfredshet/kvalitet i tjenestene 4 

Antall 37 

 

I tabell 2.3 fremkommer det at nesten halvparten av effektmålene handler om økt nærvær/redusert 

fravær, mens 16 av målene handler om arbeidsmiljø/tilrettelegging av arbeidsplassen. De øvrige 4 

handler om kvalitet i tjenestene.  

Under følger eksempler på de ulike målsettingene. Dette er sitater fra kommunenes rapporter. 

Redusert sykefravær. 

Redusere sjukefraværet til under 5,4 %. 

Prosjektet tar sikte på å avdekke strukturelle og /eller kulturelle faktorer som påvirker 

fraværet. 

Godt arbeidsmiljø/attraktiv arbeidsplass. 

Barnehagene blir en attraktiv arbeidsplass med god rekruttering og kvalifisert arbeidskraft. 

Gode mellommenneskelige relasjoner og bedre arbeidsmiljø. 

Økt brukertilfredshet/kvalitet i tjenesten. 
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God praksis er et nærværsprosjekt som skal bidra til å understøtte kommunens overordnede 

HMS mål og sikre god tjenesteleveranse, bedre og mer effektiv tjeneste ved mindre vikarbruk. 

(Økt tilstedeværelse). 

Brukertilfredshet med medvirkning skal være 4,0 og brukertilfredshet med tjenestetilbudet 

skal være 4,7. 

 

2.1.3 Delmål/resultatmål 

Tabell 2.4 Vurdering av delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål 2013 
N=43 

2012 
N= 87 

Andel mål vurdert til 6 0 0 

Andel mål vurdert til 5 8 13 

Andel mål vurdert til 4 16 27 

Andel mål vurdert til 3 7 13 

Andel mål vurdert til 2 11 30 

Andel mål vurdert til 1 1 4 

Gjennomsnittsskåre 3,4 3,2 

 

Det er de samme kriteriene som er brukt for vurdering av delmål/resultatmål som ble brukt for 

vurdering av hovedmål/effektmål. 

 Vi ser av tabell 2.4 over at gjennomsnittsskåren for resultatmålene har økt i 2013, spesielt stiger 

andelen 4-ere og 5-ere, noe som betyr at nesten halvparten av målene er kvantifisert og en femtedel 

er i tillegg tidsavgrenset.  

Noen av kommunene sliter med å skille mellom delmål/resultatmål og tiltak. 10 av resultatmålene er 

strengt tatt å regne som tiltak. 

Målsatt nivå 

De deltagende kommunene har et varierende ambisjonsnivå med hensyn til nærvær. Det høyeste 

målsatte nivå for nærvær har Bømlo kommune med 94,6 prosent. Det laveste målsatte nivå for 

nærvær har Horten kommune med 91,0 prosent. 

Tabell 2.5 Hva delmålene/resultatmålene handler om 

 

Type delmål/resultatmål Antall 

Økt nærvær/redusert sykefravær 19 

Økt medarbeidertilfredshet/økt 
kompetanse 

8 

Bedre ledelse 7 

Intern systemutvikling 5 

Bedre samhandling med eksterne aktører 4 

Antall 43 

I tabell 2.5 fremkommer det at nesten halvparten av resultatmålene handler om økt 

nærvær/redusert fravær, 8 mål handler om økt medarbeidertilfredshet/økt kompetanse og 7 handler 
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om ledelse. De øvrige handler om intern systemutvikling og samhandling med eksterne.  

Under følger eksempler på de ulike målsettingene. Dette er sitater fra kommunenes rapporter. 

 

Økt nærvær/redusert sykefravær 

Nærværet i Tinn skal være 94 % eller høyere. 

Omregnet til personer er målet at det skal være 17 flere på jobb hver dag. 

Økt medarbeidertilfredshet/økt kompetanse 

10 % auke i medarbeidartilfredshet i høve til tal i 2010. 

Alle ansatte skal oppleve at de blir sett og hørt av nærmeste leder. 

Bedre ledelse 

80 % av alle ledere med personalansvar skal ha gjennomført kurs i ”Den nødvendige 

samtalen” innen utgangen av 2012. 

Lederutvikling i samarbeid med Kristiansund kommune. 2. kull har gjennomført studiet 

Ledelse av prosesser i samarbeid med Høgskolen. Kurset gir 30 studiepoeng på masternivå. 

Intern systemutvikling 

Det skal utvikles gode systemer for tilrettelegging for nærvær. Gjennom ulike tiltak skaper en 

kultur for samhandling på tvers av enhetene som sikrer at hele organisasjonen tas i bruk for å 

øke nærvær, forebygge fravær og sikre at kommunen oppfyller tilretteleggingsplikten. 

Nettstedet «God praksis» skal videreutvikles og nærværshistorier fra seminarene i God 

praksis skal legges på intranett. 

Bedre samhandling med eksterne aktører 

Arbeidsgivers kommunikasjon og samspill med NAV, Arbeidslivssenteret og BHT må forbedres 

og styrkes. Formålet er å kunne benytte kompetanse og økonomiske virkemidler til beste for 

alle parter når en ansatt blir sykemeldt. 

Utvikle et system som ivaretar en god og effektiv kommunikasjon mellom lege og 

arbeidsgiver og hvor målet er at den sykemeldte og arbeidsgiver kan få utført andre 

arbeidsoppgaver i forhold til den ansattes fysiske/psykiske tilstand. 
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2.1.4 Oppnådde resultater 

Tabell 2.7 Oppnådde resultater 

Resultat Antall  

Nådd målsatt nivå 2 

Forbedret resultat i 2013 i forhold til 2012 12 

Forbedret resultat i 2013 i forhold til 
oppstart 

15 

Dårligere resultat i 2013 enn ved oppstart 1 

Antall kommuner 16 

 

De fleste kommunene har en prosjektperiode som går frem til 2015. Det fremkommer av tabell 2.7 

over at 2 av kommunene har oppnådd sitt eget målsatte nivå for nærvær. 12 av 15 kommuner har 

forbedret nærværsprosenten i 2013 sammenlignet med 2012. 14 av 16 kommuner har høyere 

nærværsprosent pr. 31.12 2013 enn det de hadde ved oppstart. 

Faktisk rapportert nærvær på kommunenivå varier fra 90,2 prosent til 93,6. 

Gjennomsnittlig har nærværsprosenten økt med 0,85 prosent poeng i de pågående prosjektene. For 

de 14 kommunene som oppgir nærvær i hele kommunen er den gjennomsnittlige økningen 1,05 

prosent poeng. Økningen varierer fra 0,1 prosent i Stavanger til 2 prosent i Sund og Molde. 

 

2.1.5 Tiltak 

Tabell 2.8 Status på tiltak 

Status på tiltak Antall 
N= 85 

Gjennomførte 49 

Under gjennomføring 33 

Planlagte 3 

 

Vi ser av tabell 2.8 over at kommunene er godt i gang med tiltakene sine. Godt over halvparten av 

tiltakene  er ferdigstilt, 30 tiltak er under gjennomføring og kun 3 tiltak er under planlegging. 

Vurdering av tiltakene 

Tabell 2.9 Vurdering av tiltak 

 

Tiltak 2013 
N= 85 

2012 
N= 78 

Andel tiltak vurdert til 6 0 0 

Andel tiltak vurdert til 5 2 0 

Andel tiltak vurdert til 4 12 8 

Andel tiltak vurdert til 3 27 36 

Andel tiltak vurdert til 2 41 29 

Andel tiltak vurdert til 1 3 5 

Gjennomsnittsskåre 2,7 2,6 

 

Vi ser av tabell 2.9 over at gjennomsnittsskåren for tiltakene er tilnærmet lik i 2013 og i 2012. 



 
21 

 

Grunnen til at kommunene skårer så pass lavt (3 og under) er at tiltakene gjennomgående ikke er 

kvantifisert. I 2013 ¾ av  tiltakene ikke målsatt og 8 av 10 var ikke målt. 

Dette har ikke nødvendigvis betydning for kvaliteten i tiltakene, men det kan bety at det blir 

vanskelig å fastslå om et tiltak virker eller ikke, når man ikke har oversikt over eksempelvis 

gjennomføringsgraden. 

Tabell 2.10 Oversikt over ulike typer tiltak 

 

Type tiltak Antall 2013 
N= 86 

Antall 2012 
N= 78 

Oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for 
ansatte 

17 
22 

 

Kurs, opplæring og samlinger for ansatte 
og tillitsvalgte 

14 
11 

 

Kurs og opplæring for ledere 14 9 

Utvikling av systemer og rutiner 11 17 

Samarbeid med eksterne aktører 11 10 

Koordinering/samordning internt 9 6 

Andre tiltak 9 3 

 

Det fremkommer av tabell 2.10 over at sammensetningen av tiltak har endret seg fra 2012 til 2013. 

I 2012 handlet nesten et av 3 tiltak om oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for ansatte, i 2013 gjaldt 

dette kun hvert femte tiltak. Vi ser videre at utvikling av systemer og rutiner har mindre fokus i 2013 

enn i 2012, mens kurs og opplæring både for medarbeidere, tillitsvalgte og ledere, har hatt større 

fokus siste år. Under følger eksempler på de ulike målsettingene. Dette er sitater fra kommunenes 

rapporter.  

Oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for ansatte 

Oppfølging av medarbeidere med økt sykefravær for økt jobbmestring. 

Tilrettelegging for gravide medarbeidere. 

Kurs, opplæring og samlinger for ansatte og tillitsvalgte 

Livsstilskunnskap for nattarbeidere. 

Tre halvdagssamlinger/seminar med en historieforteller til hvert seminar og refleksjon i 

grupper på tvers av fagområder til hver samling med egen prosessveileder til hver 

refleksjonsgruppe. 

Kurs og opplæring for ledere 

Lederutviklingsprogram for alle ledere. Startet høst 2013 avsluttes 31.12.2014. Sentrale 

temaer er relasjonsledelse, etikk, lederrollen, innovasjon. 2 heldagssamlinger i 

relasjonsledelse og relasjonskompetanse for ledere, tillitsvalgte, verneombud og IA-rådgivere. 

Kurs for ledere i sykefraværsoppfølging. 
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Utvikling av systemer og rutiner 

Det er jobbet frem et system for kommunikasjon med sykemelder bl.a. med tanke på 

oppfølgingsplaner og hvilke muligheter som finnes for den enkelte medarbeider, både med 

tanke på funksjonsnivå og på hva som det er mulig å tilrettelegge for. Eget Excel ark for 

oppfølging av sykemeldte er utviklet og satt i verk september 2012. 

I november 2013 ble det iverksatt ny rutine for oppfølging av avdelinger/enheter med lavt 

nærvær. Det skal også jevnlig sendes ut nærvær/fraværsrapporter som viser utvikling av 

nærvær på avdeling/enhetsnivå. 

Samarbeid med eksterne aktører 

Nærværsteam. Teamet består av representanter fra NAV arbeidslivssenter, 

bedriftshelsetjenesten, HTV og Organisasjons- og personalavdeling. Hensikten er å samordne 

og koordinere bistand til avdelinger som sliter med lavt nærvær. Samtidig skal teamet ha 

fokus på forebygging av helsefremmende arbeidsplasser. Møtes minimum en gang pr. mnd. 

Møte med fastlegene med fokus på bruk av egenmeldinger kontra legemeldt sykefravær og 

at fastlegene, før en evt. sykemelding blir skrevet ut, kontakter pasientens nærmeste leder 

mht. tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen. 

Koordinering/samordning internt 

Nærværsforum består av tillitsvalgte, et utplukk av avdelingsledere og representanter fra 

organisasjons- og personalavdelingen. Hensikten er å reflektere over og komme med innspill 

til nærværsarbeidet/tiltak i organisasjonen. Forumet skal fungere som en pulsmåler, hvordan 

virker tiltak som er iverksatt, hva kan gjøres annerledes, og hvordan videreutvikle 

nærværssatsningen på en god måte. Møte med verksemdsleiar/gruppeleiar ein gong i året, 

der tema er sjukefråvær og tilrettelegging for den einskilde tilsette. De som deltar er NAV-

arbeidslivssenter, NAV-Bømlo, YSST-HMS og Bømlo kommune.  

2.1.6 Opplevde hindringer 

Lokale hindringer 

Tabell 2.11 Oversikt over lokale hindringer 

Lokale hindringer Antall 

Samhandling med eksterne aktører 5 

Intern prioritering 4 

Kompetanse og felles forståelse 3 

Kommuneøkonomi 1 

Annet 1 

Sum 14 

 

Vi ser at vel en tredjedel av de lokale hindringene som kommunene oppgir at de møter på, handler 
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om samhandling med eksterne aktører. Andre utfordrende forhold som kommunene rapporterer 

om, er prioritering og kompetanse og omforent forståelse av situasjonen. 

Under følger eksempler på lokale hindringer som kommunene opplever. Dette er sitater fra 

kommunenes rapporter. 

Samhandling med eksterne aktører 

Å få fastlegene i tale og øke forståelsen for betydningen medvirkningsplikten hos den enkelte 

medarbeider. Graderinger i sykemeldinger brukes i liten grad. 

Utfordrende å samhandle med NAV. 

Intern prioritering 

Lederne uttrykker konstant mangel på tid. Dette kan gå ut over nærværsarbeidet. 

I en hektisk hverdag har det vært utfordrende å sette av tid til gruppesamtaler/ 

stressmestring. 

Kompetanse og felles forståelse 

Økt kompetanse hos lederne er en forutsetning for å kunne ta tak i sykefraværet.  

Å finne gode løsninger krever tette relasjoner og forståelse av situasjonen til kollegaer som 

man ikke jobber med til vanlig. Utfordringen er da å få alle ansatte til å innse verdien av å 

samarbeide. 

Kommuneøkonomi 

Sett over tid må kommunen ha et positivt netto driftsresultat for å være en levedyktig 

organisasjon. Svingninger i den kommunale økonomien ser ut til å ha påvirkning både på 

arbeidsmiljøet og på sykefraværet. 

Utfordringen er at de ulike enhetene må samhandle på tvers for å finne gode løsninger som 

kreves i tider hvor nedskjæring og effektivisering er i hovedfokus.  

Sentrale hindringer 

Samtlige av de oppgitte sentrale hindringene som kommunene beskriver, handler om opplevelse av 

kompleksitet.  Det sentrale lovverket med hensyn til inkluderende arbeidsliv omtales som for 

komplisert. Den komplekse prosessen knyttet til det å søke om tilretteleggingstilskudd synes for 

mange å være et uoverkommelig hinder. Kommunene beskriver at det er mye papirarbeid og 

omfattende systemer knyttet til søknad om tilretteleggingstilskudd. Det er også en opplevelse av at 

det er for mange aktører involvert i forbindelse med sykemeldinger. 

2.1.7 Læringspunkter/hva fremheves fra prosjektene? 

De læringspunktene som fremheves av kommunene grupperer seg i tre kategorier: tiltak som øker 

nærværet, tiltak som gir positive kulturendringer, og gode måter å organisere prosjektet på.  

Dette er eksempler til etterfølgelse for andre kommuner med hensyn til hvordan det kan være 

hensiktsmessig å innrette prosjektet: 
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Eksempler på tiltak som øker nærværet er: 

Vi har innført 365 dagers egenmelding og vi har gitt opplæring i å håndtere de vanligste 

helseplagene som fører til fravær. I andre tertial var fraværet 3,2 i tredje tertial 4,2. Dette er 

avdelinger som har ligget på rundt 10 %, Grunnen til nedgangen kan være den tette dialogen 

mellom leder og ansatt og det at lederne har blitt trygge i rollen og på relasjonene. 

Barnehagene har gjennomført prosjektet «Sammen for jobben»: Holdninger til nærvær, 

samarbeid og arbeidsglede er nå mer tydelig enn tidligere. Sykefraværsmålingen for 

barnehagene viser totalt sett en nedgang i fraværet: 15,2 % ved oppstart, 13,8 % i 2012 og 

10,8 % 1. kvartal 2013 (prosjektslutt). 

Eksempler på tiltak som gir positive kulturendringer er: 

Bevisst fokus på sjukefråvær i leiarmøta har medført ein sunn rivalisering om å ha det minste 

fråværet.  

Tettare oppfølging av sjukemelde, samt å få fastlege meir aktiv inn i dialogmøtar har medført 

at den sjukemelde ikkje får moglegheita til å være passiv når ein langtidsjukemelding er levert 

til arbeidsgjevar. 

Eksempler på gode måter å organisere prosjektet på er: 

Vi har positiv erfaring med god forankring i tre-parts samarbeidet.  Positivt å få politikere 

med i prosjektgruppa. Dette skaper gjensidig forståelse. Positivt å sette av ressurser til 

prosjektledelse. Mer fokus på fremdrift, konkrete resultater og oppfølging.  

Molde kommune har organisert «Saman om» som et paraplyprosjekt — alt henger sammen 

med alt. Trepartssamarbeidet er viktig i Molde kommune. Prosjektet er forankret hos 

toppledelsen og hos politikerne. Prosjektleder er en med integritet og status i organisasjonen. 

Tillitsvalgte er med i alle prosesser, helt fra starten av. Alt dette er suksessfaktorer for at vi 

skal gjennomføre vårt store prosjekt/program. Vi har oppnådd nedgang i sykefravær, 

gjennom bevisst arbeid med dette på flere nivåer. Nært samarbeid med BHT og NAV. 

2.1.8 Egenvurdering av prosjektene 

Tabell 2.12 Kommunens egenvurdering 

Dimensjon 2013 2012 

Behov 6,0 5,3 

Løsning 4,8 4,3 

Prosjektleder 5,0 5,3 

Team 5,3 5,1 

Forankring 5,0 4,3 

Gjennomsnitt 5,1 4,9 

 

Det fremkommer av tabell 2.12 at kommunene er noe mer tilfreds med eget prosjekt i 2013 enn det 

de var i 2012. De opplever i større grad enn tidligere at prosjektet treffer i forhold til de lokale 
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behovene og at løsningene er relativt gode. Forankringen oppleves å være vesentlig bedre i 2013 enn 

den var i 2012.  

I 2013 var det 11 kommuner som fylte ut egenvurderingen, i 2012 var det 12 kommuner. 

2.1.9 Oppsummering 

Målsettinger 

De viktigste effektene kommunene er ute etter i sine prosjekter er økt nærvær, godt 

arbeidsmiljø/attraktiv og tilrettelagt arbeidsplass. 

De resultatmålene kommunene jobber med er økt nærvær, økt medarbeidertilfredshet, økt 

kompetanse, bedre ledelse, intern systemutvikling og bedre samhandling med eksterne aktører 

Vi har sett at gjennomsnittsskåren for målsettingene økte i 2013 sammenlignet med 2012. Den 

største endringen i kommunenes målformulering handler om kvantifisering og måling. 

I 2013 var 6 av 10 mål både kvantifisert og tidsavgrenset, i 2012 gjeldt dette i underkant av 

halvparten av målene.  

I 2013 var det oppgitt målte resultater for 4 av 10 mål. I 2012 gjaldt dette kun en fjerdedel av 

målene. Dette er en vesentlig forbedring og endringen er i tråd med de tilbakemeldingene 

kommunene fikk etter årsrapport 2012. 

Tiltak 

I gjennomgangen av kommunenes årsrapporter for 2012 ble det vist til det foreliggende 

kunnskapsgrunnlaget med hensyn til hvilke typer tiltak som synes å gi effekt.  

Kunnskapsgrunnlaget viser at fraværs- og nærværsarbeid er en kontinuerlig prosess som man aldri 

kan slippe taket i og som må være godt forankret på alle nivåer i organisasjonen. Det finnes ingen 

beste praksis eller en ferdig oppskrift for hvordan man kan redusere fraværet eller øke nærværet. 

Forskningen viser at de som lykkes best med dette arbeidet tar utgangspunkt i skreddersydde lokale 

løsninger, de er opptatt av forankring og de involverer medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombud i 

arbeidet. Økt nærvær henger sammen med et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø er noe som oppstår i 

møtet mellom den enkelte ansatte og arbeidsorganisasjonen.  Å oppnå et godt arbeidsmiljø krever 

konstant oppmerksomhet, vurderinger og aktivitet. Arbeidsmiljø er resultatet av en rekke faktorer 

som påvirker hverandre. Skadelige faktorer må fjernes for å oppnå et godt arbeidsmiljø. Et godt 

arbeidsmiljø er avhengig av gode relasjoner og dette oppnås gjennom kommunikasjon, samarbeid og 

relasjonsbygging. Arbeidsmiljøarbeid er først og fremst en lederoppgave som det må jobbes med 

systematisk og kontinuerlig over tid. Ledere og deres lederskap vil ha betydning for arbeidsmiljøet, 

både det fysiske og det psykososiale. 

Kunnskapsstatusen viser at følgende tiltak synes å ha effekt: 

 Grundig kartlegging av arbeidsmiljøet og kartlegging av helseplager blant de ansatte er viktig 

for å lykkes.  

 Ergonomiske tiltak, fysioterapi og bruk av hjelpemidler, fysiske tiltak på arbeidsplassen slik 

som håndvask i sprit og tilgang til utstyr, oppfølging av arbeidsulykker med forebyggende 

tiltak/aktiviteter.  

 Tiltak knyttet til fysisk aktivitet, livsstilsendring og ergonomisk tilrettelegging fungerer bedre 

enn opplysningstiltak og psykologiske intervensjoner. 
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Kunnskapsstatusen viser at følgende tiltak kan ha effekt: 

 Valg av turnusordninger og tiltak for stressreduksjon: individrettede tiltak, tiltak som både er 

rettet mot medarbeideren og arbeidsforholdene og organisatoriske intervensjoner gir små, 

men positive effekter på utbrenthet, helseplager og angst. 

Kunnskapsstatusen viser at følgende tiltak ikke synes å ha effekt: 

 Tiltak som er rettet mot alle arbeidstakerne i en organisasjon vil i liten grad lykkes hvis det 

viser seg at det er en liten prosent av de ansatte som står for mesteparten av fraværet. Man 

bør i større grad vurdere hvem som faktisk trenger oppfølging og ta i betraktning de 

sykemeldtes sosio-økonomiske bakgrunn når man planlegger tiltak. 

 De fleste individrettede trivselstiltak har ingen påviselig effekt på sykefravær og nærvær, 

men kan ha en effekt på generell trivsel. 

Vi har sett at kommunene har redusert andelen oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for ansatte. 

Disse tiltakene utgjorde vel en fjerdedel av det totale antall tiltaki 2012,  i 2013 gjaldt dette en 

femtedel. Reduksjonen består i stor grad at trivselstiltakene som det var mange av i 2012, nesten er 

helt borte fra tiltakslistene i 2013. Dette handler om tiltak som trivselsuke, medarbeiderdag, 

bowlingkveld, quiz konkurranser og årlig grillfest. Dette er i henhold til kunnskapsgrunnlaget en 

hensiktsmessig omlegging da denne type tiltak ikke synes å ha effekt på nærværet. 

Satsningen på kompetanseutvikling, kurs, opplæring og samlinger både for ledere, ansatte og 

tillitsvalgte har økt. Denne kategorien utgjorde en tredjedel av alle tiltakene i 2013 mot en fjerdedel i 

2012. Andelen av tiltak rettet mot systemutvikling er vesentlig redusert mens det er en økning i 

andelen av tiltak som handler om koordinering og samordning internt. Også disse omleggingene er i 

tråd med anbefalingene i kunnskapsgrunnlaget. 

Egenevaluering og erfaringer 

Kunnskapsgrunnlaget pekte også på suksessfaktorer med hensyn til gjennomføring av tiltak. Noen av 

punktene var; 

 Tiltakene må ta utgangspunkt i medarbeidernes behov 

 Tiltakene må ta utgangspunkt i virksomhetens overgripende oppgaver og mål 

 Ledelsen må også delta i tiltakene 

 Kommunikasjonen må være god 

 De ansatte må involveres 

Denne kunnskapen synes å ha påvirket kommunenes måter å gjennomføre prosjektene på.  Vi ser ut 

fra egenvurderingene at kommunene er mer tilfreds i 2013 enn i 2012, særlig med hensyn til 

forankring. Her har tilfredsheten økt fra 4,3 til 5,0.  

Mange av de gjennomførte tiltakene, blant annet de som handler om kompetanseutvikling og 

samlinger vil kunne gi de involverte en økt forståelse for viktigheten av arbeidet og således virke som 

forankringstiltak. 
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Vi registrer at kommunene i svært stor grad opplever at tiltakene treffer i forhold til lokale behov. De 

opplever også at løsningene er bedre i 2013 enn i 2012. Tilfredsheten med løsningene er vesentlig 

lavere enn tilfredsheten med behov (skåre 4,8 på løsning, og 6 på behov). 

Når det gjelder kommunenes lokale utfordringer handler dette i et internt perspektiv i stor grad om 

det å bygge kompetanse og felles forståelse for nærværsarbeidet og evnen og viljen til å prioritere 

tiltakene. I et eksternt perspektiv handler det om samhandling med eksterne aktører. En gjenganger 

med hensyn til hva bedre samhandling med eksterne aktører handler om, er å få legene i større grad 

til å bruke gradert sykemelding. Også disse refleksjonene er i tråd med kunnskapsgrunnlaget.  

Vi har sett at de erfaringene og læringspunktene kommunene trekker frem i stor grad handler om 

hvordan oppnå eller sikre resultater. De forholdene kommunene pekte på handler om tiltak som gir 

effekt, enten direkte eller indirekte gjennom kulturendringer og om gode måter å organisere 

prosjektene på. 

Læringspunktene som ble trukket frem i 2012 handlet i mye større grad om ting man var blitt 

oppmerksom på (eksempelvis viktigheten av en god prosjektleder) og forhold det var viktig å 

fokusere på (eksempelvis viktigheten av lederopplæring). Flere kommuner var i 2012 opptatt av at 

«ting tar tid». 

Resultater 

Det er tydelig at de justeringene kommunene har foretatt med hensyn til målsettingene, de 

endringene som er gjennomført med hensyn til tiltak og de forbedringene som er gjort med hensyn 

til den lokale gjennomføringen av prosjektene, ikke bare har gitt god læring, men også gode 

resultater. Vi har sett at nærværskommunene beveger seg i riktig retning.  

 2 av kommunene har nådd sitt målsatte nivå for nærvær.  

 12 av kommunene har bedre resultater i 2013 enn i 2012. 

 14 av 15 kommuner har økt nærværet siden oppstart. 
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2.2 Sykefravær – nærvær Pulje 2 

2.2.1 Bakgrunnsdata 

Rapporteringsgrunnlag fra Pulje 2 for tema nærvær: 7 kommuner/prosjekter har rapportert på 

temaet (6 fra nærværgruppa + 1 fra innovasjonsgruppa). 6 kommuner har sendt inn oppstartsrapport 

og 7 kommuner har sendt inn årsrapport for 2013. Dette dekker til sammen 7 prosjekter.  

Kommunenes prosjekter er ulike på mange måter. Noen retter seg mot hele 

kommuneorganisasjonen, andre mot en sektor. 

Hvilke målgrupper retter omdømmeprosjektene seg imot? 

Oppgitte målgrupper for de 7 prosjektene er:  

Tabell 2.13 Målgruppe for prosjektene (N=7) 

Målgruppe Antall kommuner 

Alle ansatte 6 

Alle ansatte i pleie og omsorg 1 

2.2.2 Hovedmål/effektmål 

Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Tabell 2.14 Vurdering av hovedmålene/effektmålene i 6 oppstartsrapporter og 7 årsrapporter 

Hovedmål/effektmål Årsrapport 
2013 N=14 

Oppstartsrapport 
N=12 

Antall mål vurdert til 6 4 2 

Antall mål vurdert til 5 0 1 

Antall mål vurdert til 4 5 4 

Antall mål vurdert til 3 1 1 

Antall mål vurdert til 2 3 3 

Antall mål vurdert til 1 1 1 

Gjennomsnittsskåre 3,9 3,6 

 

Vi ser av tabell 2.14 at gjennomsnittsskåren for hovedmålene har økt fra 3,6 i 

oppstartsrapporteringen til 3,9 i årsrapporteringen for 2013. Dette skyldes i stor grad at flertallet av 

målene i 2013 ble vurdert til 4, og en stor andel til 6. Skåren ligger noe over prosjekter med samme 

tema i Pulje 1. 

Når skåringskriteriene to-deles i relevans (i forhold til fagområdet/kunnskapsgrunnlaget) og 

formulering (om det er formulert en ambisjon, om formuleringen skiller mellom 

effektmål/resultatmål/tiltak, om målet kan kvantifiseres og måles og om formuleringen angir en 

tidshorisont), så scores effektmålene 1 karakter bedre på relevans enn på formulering (4,2 mot 3,2, 

oppstartsrapporter og årsrapporter sett under ett). 

Hva hovedmål/effektmål handler om 

Vi har benyttet samme kategorisering av hovedmål/delmål som for Pulje 1. 7 prosjekter, 

datagrunnlag 13 rapporter (6 oppstartsrapporter og 7 årsrapporter). 
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Tabell 2.15 Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

(7 prosjekter. Hvert prosjekt kan ha mer enn ett hovedmål/effektmål.) 

Type hovedmål/effektmål Antall 

Økt nærvær/redusert sykefravær 7 

Godt arbeidsmiljø/attraktiv og tilrettelagt 
arbeidsplass 

3 

Økt brukertilfredshet/kvalitet i tjenestene 1 

Vi ser at alle deltakerkommunene primært fokuserer på å få ned sykefraværet. Noen har i tillegg 

ønske om at det skal få effekt på arbeidsmiljøet, og en kommune ser også redusert fravær i 

sammenheng med bedre tjenestekvalitet. 

Eksempler på de ulike målsettingene: 

Redusert sykefravær 

"Opprettholde nærværet." 

"Maksimum 7,5 % sykefravær i 2013." 

"Sjukefråværet stabilt vere under 6 %." 

Godt arbeidsmiljø/attraktiv arbeidsplass 

"Kommunens HMS-arbeid skal fremstå med en overordnet og synlig profil." 

"Auka tilfredshet hjå tilsette, oppleve reell medverknad på eigen arbeidssituasjon og eige 

arbeidsmiljø."   

Økt brukertilfredshet/kvalitet i tjenesten 

"Målet er å skapa best mogleg tenester til innbyggjarane …" 

2.2.3 Delmål/resultatmål 

Det er de samme kriteriene og databehandling som er brukt for vurdering av delmål/resultatmål som 

ble brukt for vurdering av hovedmål/effektmål. 

Tabell 2.16 Vurdering av delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål Årsrapport 
2013 N=14 

Oppstartsrapport 
N=12 

Antall mål vurdert til 6 0 0 

Antall mål vurdert til 5 0 0 

Antall mål vurdert til 4 0 1 

Antall mål vurdert til 3 11 8 

Antall mål vurdert til 2 3 3 

Antall mål vurdert til 1 0 0 

Gjennomsnittsskåre 2,8 2,8 
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Vi ser av tabell 2.16 over at prosjektene for det meste skårer likt i oppstartsrapportene og i 

årsrapportene for 2013. Også gjennomsnittskåren holder seg stabil. Nivået ligger også noe under 

nivået i årsrapportene for 2012 og 2013 i Pulje 1. 

Målsatt nivå 

De deltagende kommunene har et varierende ambisjonsnivå med hensyn til nærvær. Det høyeste 

målsatte nivå for nærvær har Høyanger kommune satt i sin oppstartsrapport med 94 prosent. Det 

laveste målsatte nivået for nærvær har Lenvik og Østre Toten kommuner satt i sine 

oppstartsrapporter, begge med 92 prosent. 

Resultater på nærværet 

4 kommuner rapporterer ikke målt nærvær.  Av 3 kommuner som rapporterer, måler 2 på 

totalkommunen. Disse 2 melder om en økning i nærværet på henholdsvis 1,6 prosent og 0,7 prosent. 

Den kommunen som rapporterer på enhetsnivå for 8 utvalgte enheter, melder om endringer fra et 

redusert nærvær på - 9,7 prosent til et økt nærvær på 4,4 prosent. 

Hva delmål/resultatmål handler om  

7 prosjekter, datagrunnlag 13 rapporter (6 oppstartsrapporter og 7 årsrapporter). 

Tabell 2.17 Hva delmål/resultatmål handler om 

(7 prosjekter. Hvert prosjekt kan ha mer enn ett delmål/resultatmål.) 

Type delmål/resultatmål Antall 

Økt nærvær/redusert sykefravær 6 

Økt medarbeidertilfredshet/økt 
kompetanse 

1 

Bedre ledelse 2 

Intern systemutvikling 2 

Bedre samhandling med eksterne aktører 1 

 

Eksempler på de ulike målsettingene: 

Økt nærvær/redusert sykefravær 

"Økt nærvær, høyere enn 92 % " 

"Auka nærvær, over 92,5 % " 

Økt medarbeidertilfredshet/økt kompetanse 

"Økt medarbeidertilfredshet" 

Bedre ledelse 

"… opplæring av ledere er sikret og satt i system …" 

"Leiaropplæring med vekt på … auka kompetanse innan systematisk HMS-arbeid …" 
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Intern systemutvikling 

"… styringssystem for å sikre oppfølging av sykemeldte" 

Bedre samhandling med eksterne aktører 

"... økt friskvern, spesielt vekt på samarbeid med bedriftshelsetjenesten." 

2.2.4 Oppnådde resultater 

Kommunene i Pulje 2 har i utgangspunktet hatt ett år på seg til å oppnå resultater. Mange prosjekter 

ser også ut til å ha brukt lang tid på å komme i gang, noe som også ble observert i Pulje 1. 

Det er tre kommuner (av 7) som i Årsrapport for 2013 rapporterer at tiltakene i hovedsak er 

gjennomførte. Av disse kommunene rapporterer 2 ikke om hva som er oppnådd, mens 1 rapporterer 

dårligere resultater i løpet av 2013 til tross for gjennomførte tiltak. Den negative endringen i 

nærværet som rapporteres fra det ene prosjektet er mellom 0,1 prosent og 0,6 prosent i ulike deler 

av kommuneorganisasjonen. 

2.2.5 Tiltak 

Å gjennomføre tiltak er en forutsetning for å skape endring i retning av et oppsatt mål. Å 

gjennomføre tiltak som er både faglig relevante, gjennomførbare og virkningsfulle er av stor 

betydning. En tiltaksanalyse er derfor sentralt i gjennomgangen av rapportene. 

Hvor mange av prosjektene rapporterer i Årsrapport for 2013 at de (i hovedsak) har a) gjennomført, 

er b) under gjennomføring, eller har foreløpig bare c) planlagt å gjennomføre tiltak? 

Tabell 2.18 Status på tiltak (N=7) 

Status på tiltak Antall 

Gjennomførte 3 

Under gjennomføring 2 

Planlagte 2 

 

7 årsrapporter viser at kommunene i Nærvær Pulje 2 er i gang med tiltakene sine. 3 av kommunene 

melder at tiltakene i hovedsak er gjennomført, 2 under gjennomføring og 2 er fortsatt hovedsakelig 

under planlegging. 

Vurdering av tiltakene 

Tabell 2.19 Vurdering av tiltak 

Tiltak Årsrapport 
2013 
N=7 

Oppstartsrapport 
N=6 

Antall tiltak vurdert til 6 0 0 

Antall tiltak vurdert til 5 0 0 

Antall tiltak vurdert til 4 2 1 

Antall tiltak vurdert til 3 3 2 

Antall tiltak vurdert til 2 1 1 

Antall tiltak vurdert til 1 1 2 

Gjennomsnittsskåre 2,9 2,3 
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Vi ser av tabellen over at gjennomsnittsskåren for tiltakene fortsatt er i lavere del av skalaen. Skåren 

har likevel økt med litt over "en halv karakter" fra oppstartsrapport til årsrapport for 2013. Antall 1-

ere synker, antall 3-ere og 4-ere øker. Nivåforskjellene er små, men sammenlignet med Pulje 1 ligger 

gjennomsnitt skåre i Pulje 2 i Årsrapport 2013 over Årsrapport 2013 i Pulje 1 (2,7).  

Hva tiltakene handler om  

Tiltak er på mange måter mangfoldige, og vi har derfor kategorisert tiltakene i forhold til hyppighet 

og bredden i hva som er rapportert som tiltak. 

Tabell 2.20 Oversikt over ulike typer tiltak (Hver kommune kan rapportere mer enn ett tiltak.) 

Type tiltak Årsrapport 2013 
N=7 

Oppstartsrapport 
N=6 

Oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for 
ansatte 

5 3 

Kurs, opplæring og samlinger for ansatte 
og tillitsvalgte 

2 1 

Kurs og opplæring for ledere 4 2 

Utvikling av systemer og rutiner 4 2 

Samarbeid med eksterne aktører 1 2 

Koordinering/samordning internt 3 1 

Andre tiltak 6 4 

 

Antall rapporterte tiltak øker samlet sett fra oppstartsrapport til årsrapport. Hovedtyngden ligger i 

kategoriene Oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for ansatte og Andre tiltak, men også Kurs og 

opplæring for ledere og Utvikling av systemer og rutiner står sentralt blant tiltakene. Bare Samarbeid 

med eksterne aktører rapporteres i mindre grad i årsrapport enn i oppstartsrapport. 

Sammenlignet med Pulje 2 viser Pulje 1 også at det satses mest på Oppfølgings- og 

tilretteleggingstiltak for ansatte. Men Pulje 2 viser en større satsning på Kurs og opplæring for ledere 

og Utvikling av systemer og rutiner.  

Eksempler på de ulike tiltakene er: 

Oppfølgings- og tilretteleggingstiltak for ansatte 

"Medarbeidersamtaler gjennomføres hvert år." 

"Hjelp til arbeidsmestring – oppfølging av psykolog." 

Kurs, opplæring og samlinger for ansatte og tillitsvalgte 

"Belastningsmestring inklusive KIB-kurs …" 

"Verdi-turneen: … økt bevissthet i forhold til helse på jobb/arbeidsmiljø." 
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Kurs og opplæring for ledere 

"Lederopplæring på relevante tema for alle ledere med personalansvar minimum 5 dager i 

året." 

"Lederutviklingsprogram i verdi- og resultatbasert ledelse." 

Utvikling av systemer og rutiner 

"Styringssystem for oppfølging av sykmeldt er vurdert innen 31.12. hvert år." 

"Utvide egenmeldingsperioden og øke bruk av egenmeldinger fremfor legemeldt fravær." 

"Lage utkast til ny melderutine ved fråvær … " 

Samarbeid med eksterne aktører 

"Bedriftshelsetjenestens bidrag er evaluert innen 31.12." 

Koordinering/samordning internt 

" Alle einingar har laga oversikt over kjerne- og periferioppgåver … som ledd i 

tilretteleggingsarbeidet." 

2.2.6 Opplevde hindringer 

Hindringer og utfordringer er omtalt i 4 av 7 årsrapporter.  

Lokale hindringer 

En av de tre kommune opplever å arbeide med sin bedriftskultur, og mener tid til å endre den er en 

begrensende faktor i forhold til å oppnå målbare resultater. En annen mener at å prioritere 

nødvendige ressurser i form av oppmerksomhet og innsats er vanskelig for et tema som sykefravær, 

da det er arbeidet med temaet over lengre tid. To av kommunene nevner tilstrekkelig kompetanse, 

det vil si kompetanse til å gjennomføre årsaksanalyser og foreslå tiltak som virker, som begrensende 

lokale faktorer. En annen begrensende faktor sies i en kommune å være at det ikke er ansatt 

prosjektleder, men at prosjektlederansvaret ligger hos en ansatte som en del av driftsorganisasjonen. 

Sentrale hindringer 

En kommune rapporterer et sentralt hinder. Det er at ansatte er bosatte i andre kommuner, og at 

"vår" kommune derfor må samarbeide med flere NAV-kontorer om oppfølging av ansatte. Dette er 

en utfordring når NAV-kontorenes praksis er ulik.  

2.2.7 Læringspunkter/hva som fremheves fra prosjektene 

3 av 7 årsrapporter inneholder informasjon om læring og læringspunkter.  

En av kommunene mener at å kjøpe inn ekstern konsulentbistand til lederopplæring har vært svært 

vellykket, og at å analysere data fra økonomisystemet har gitt verdifull informasjon. En annen har 

satset på forbedring av rutiner og systemer, og melder om at forbedrede rutiner blir godt mottatt. En 

kommune erfarer at det er positivt å skifte fokus fra sykefravær til langtidsfrisk, og innretter sitt 

videre arbeid etter det. 
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2.2.8 Egenvurdering av prosjektene 

Prosjektene blir i Årsrapport for 2013 bedt om å sette skåre på sitt eget prosjekt med en 6-delt skala 

på 5 områder: behov, løsning, prosjektleder, team og forankring. Vi har regnet ut 

gjennomsnittskåren: 

Tabell 2.21 Kommunens egenvurdering (N=3) 

Kommunens egenvurdering Årsrapport 
2013 

Oppstartsrapport 

Skåre 
4,3 

Ingen 
egenvurdering 

 

Det fremkommer av tabell 2.21 at de 3 kommunene i Pulje 2 Nærvær som rapporterer egenvurdering 

er noe mindre tilfreds med eget prosjekt enn tilsvarende tema i Pulje 1 (5,1) og i Pulje 2 Omdømme 

(4,7).  

2.2.9 Oppsummering 

Målsettinger 

Kvaliteten på målsettingene er variert, men det er 1 karakter bedre skåre på at målsettingene 

handler om forhold som angår tema og innholdet i kunnskapsgrunnlagene, enn på "formulerings"-

kriteriene om uttrykt ambisjonsnivå, målbart, at det faktisk er formulert som et mål og ikke et tiltak 

osv. Å vurdere hvor godt målene fungerer er likevel til dels utfordrende, da særlig 

oppstartsrapportene, sett i relasjon til at prosjektplanene som ble vedlagt ved 

oppstartsrapporteringen til dels viser at målene (og for så vidt tiltakene) formuleres ulikt i to 

dokumenter fra samme prosjekt. Dette viser at informasjonsinnholdet i rapportene kanskje ikke er 

fullt ut dekkende for innholdet i prosjektet, og vi tror at mange prosjekter har bedre mål- og 

tiltaksforståelse i sin praksis enn hva som kommer fram i årsrapportene. 

De fleste prosjektene er i et langt tidsperspektiv mer fokusert på selve sykefraværet, eller nærværet, 

enn for eksempel på arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. Også på kort sikt er bildet det samme: måling 

av sykefravær/nærværsprosent dominerer, mens driverfaktorer som kompetanse, ledelse, 

systemutvikling og samhandling i mindre grad er satt i fokus når gruppen er vurdert som helhet. 

Tiltak 

I gjennomgangen av kommunenes årsrapporter for 2013 i Pulje 1 ble det vist til det foreliggende 

kunnskapsgrunnlaget med hensyn til hvilke typer tiltak som synes å gi effekt. Kunnskapsgrunnlaget 

viser at fraværs- og nærværsarbeid er en kontinuerlig prosess som man aldri kan slippe taket i og 

som må være godt forankret på alle nivåer i organisasjonen. Det finnes ingen beste praksis eller en 

ferdig oppskrift for hvordan man kan redusere fraværet eller øke nærværet. Forskningen viser at de 

som lykkes best med dette arbeidet tar utgangspunkt i skreddersydde lokale løsninger, de er opptatt 

av forankring og de involverer medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombud i arbeidet. 

Kunnskapsgrunnlaget viser at følgende tiltak synes å ha effekt: 

 Grundig kartlegging av arbeidsmiljøet og kartlegging av helseplager blant de ansatte.  

 Ergonomiske tiltak, fysioterapi og bruk av hjelpemidler. 

 Tiltak knyttet til fysisk aktivitet, livsstilsendring og ergonomisk tilrettelegging. 



 
35 

 

Kunnskapsgrunnlaget viser at følgende tiltak kan ha effekt: 

 Valg av turnusordninger og individrettede stressreduserende tiltak. 

Kunnskapsgrunnlaget viser at følgende tiltak ikke synes å ha effekt: 

 Tiltak som er rettet mot alle arbeidstakerne i en organisasjon. 

 De fleste individrettede trivselstiltak har ingen påviselig effekt på sykefravær og nærvær, 

men kan ha en effekt på generell trivsel. 

Så langt kunnskapsgrunnlaget. Hvordan kommer prosjektenes rapporterte tiltak ut i forhold til dette? 

Tiltakene samlet sett har middels kvalitetskåre målt på vår måte, men det er altså en 

kvalitetsforbedring i løpet av det første året etter oppstartsrapporten, og en bedre skåre enn for 

Pulje 1. Antall tiltak øker også i løpet av det første året. Tiltakene handler om en rekke ulike relevante 

forhold som påvirker sykefravær, og ikke bare om å måle nærvær/fravær. Tiltakene er med andre ord 

noe mer rettet mot driverfaktorer enn målsettingene. Det bidrar sannsynligvis til å kunne skape 

resultater på sikt. 

Når det gjelder framdrift i gjennomføring av tiltakene, har denne gruppen en fordeling mellom 

planlagt, under gjennomføring og gjennomført med ca. 1/3 i hver gruppe. Det er en liten overvekt (1 

prosjekt) i "hovedsakelig gjennomført". Dette vurderes som tilstrekkelig i denne fasen av arbeidet i 

Pulje 2. 

Resultater 

De foreliggende årsrapportene for 2013 er et meget avgrenset materiale (2 rapporterer oppnådde 

resultater) som grunnlag for å vurdere oppnådde resultater. Den eneste som rapporterer målt effekt 

på nærværet viser en negativ utvikling. Samtidig sier kunnskapsgrunnlaget at sykefravær er påvirkelig 

av en rekke faktorer, og at et godt, lokalt tilpasset og ikke minst kontinuerlig sykefraværsarbeid er 

nødvendig for å skape resultater. Vår vurdering er derfor at det også er for tidlig å konkludere om 

tiltakene har effekt eller ikke. 

Egenevaluering 

Kommunene skårer seg selv høyere enn vår skåre både på mål og tiltak. Kanskje er det slik at 

kommunenes egenevaluering er mer i overensstemmelse med virkeligheten enn hva som kan leses 

ut av rapportene? 

Erfaringer og læringspunkter 

Prosjektene rapporterer hovedsakelig om lokale utfordringer, og i mindre grad sentrale, for å oppnå 

lavere sykefravær. De lokale hindringene er generelle utfordringer for alt endringsarbeid: tid, 

prioritering, kompetanse og god prosjektstyring. 

Prosjektene gjør seg også i en viss grad noen betraktninger om hva som er erfart og lært. Det som er 

rapportert er at ulike tiltak og satsninger i nærværsprosjektene blir godt mottatt i egen organisasjon.  

Totalvurdering opp mot programmets mål 

Når man ser på tiltakene som rapporteres, så er de i stor grad i samsvar med kunnskapsgrunnlaget. 

Prosjektene synes å ha "kommet i gang", men det virker likevel for tidlig å konkludere med om de 

"virker". Rapportene inneholder heller ikke tilstrekkelig mye presis informasjon til å kunne 
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konkludere på hvilke tiltak som virker eller ikke virker. Prosjektene er på rett vei mot programmets 

målsetting på et sentralt tema i norsk arbeidsliv, men prosjektene er foreløpig i en tidlig fase i de 

lokale endringsprosessene.  
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3. HELTID 

3.1 Heltid Pulje 1 

3.1.1 Bakgrunnsdata 

Det er etablert et sett kriterier for skåring av hovedmål/effektmål og delmål/resultatmål og et sett 

kriterier for skåring av tiltakene. Disse kriteriene er også lagt til grunn for skåringen i dette kapitlet.  

Skåringen har også et visst element av skjønn. Det har for eksempel talt positivt dersom kommunene 

har relevante kriterier og kommunene i tillegg har statistikk som dokumenterer utviklingen. 

Disponeringen av innholdet i kapitlet følger i stor grad malen for årsrapporteringen for 2013 med en 

oppsummering av kommunenes rapportering om de ulike forholdene i denne malen. Kapitelet 

omfatter en del eksempler fra de 12 kommunene. I de fleste tilfellene er disse eksemplene en 

kortfattet oppsummering av formuleringene i årsrapportene.  

Til slutt i kapitlet er det foretatt en oppsummering og vurdering av funnene. Her blir det gjort et 

forsøk på å svare på det overordnede spørsmålet om kommunene prøver tilstrekkelig med tiltak og 

modeller som vil bidra til å avskaffe ufrivillig deltid og heve gjennomsnittlig stillingsstørrelse.  

3.1.2 Hovedmål/effektmål 

Effektmålene er fordelt på fire kategorier som vist i tabellen under. 

Tabell 3.1 Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

Type hovedmål/effektmål Antall 
N=26 

Redusert omfang av deltid 11 

Positive effekter for arbeidsmiljø, rekruttering, attraktiv 
arbeidsgiver mv. 

6 

Økt brukertilfredshet/kvalitet i tjenestene 3 

Andre mål 6 

I alt 26 

 

Litt i underkant av halvparten av hovedmålene handler om å redusere omfanget av deltid (jf tabell 

3.1). Et slikt mål kan imidlertid regnes som et resultatmål og ikke et effektmål. Det ser altså ut til at 

det er en del kommuner som ikke har et klart bilde av forskjellen på effekt- og resultatmål.  

Redusert omfang av deltid – eksempler: 

Gjøre flest mulig av deltidsstillingene større enn i dag 

Øke andelen av stillinger over 60 % og redusere andelen av stillinger under 40% 

Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 75 prosent  

Øke stillingsprosenten for de som ønsker det 

Redusere uønsket deltid med 30 prosent 
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Kommunene har også mål om at tiltakene skal bidra til positive effekter for ansatte og brukere. 

Effektene for ansatte er knyttet til forhold som arbeidsmiljø, rekruttering, attraktiv arbeidsgiver, noe 

følgende eksempler illustrerer: 

Å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. 

Mer kontinuitet i tjenesten. 

Større samarbeid på tvers av yrkesgrupper. 

Helse- og omsorgsenheten skal være en attraktiv arbeidsplass med god rekruttering. 

Høy trivsel. 

Noen har også som mål at tiltakene skal bidra til økt kvalitet for brukerne: 

Brukere skal merke bedre kvalitet med færre ansatte per brukere. 

Noen kommuner har utformet mål som har mer karakter av tiltak. Noen eksempler: 

Utarbeide system/turnus som passer for Lillesand. 

Utprøving av alternative arbeidstidsordninger. 

Fjernet desimaler fra stillingsstørrelser. 

Skåring av effektmål 

Det er foretatt en skåring av effektmålene med utgangspunkt i kriteriene beskrevet i avsnitt 2.1. 

Resultatene av skåringen er vist i tabellen under. 

Tabell 3.2 Vurdering av hovedmålene/effektmålene.) 

Hovedmål/effektmål 2013 
N=25 

2012 
N=15 

Andel mål vurdert til 6 0 0 

Andel mål vurdert til 5 2 6 

Andel mål vurdert til 4 7 1 

Andel mål vurdert til 3 8 5 

Andel mål vurdert til 2 8 0 

Andel mål vurdert til 1 0 3 

Gjennomsnittsskår 3,1 3,6 

 

Gjennomsnittlig skår er på 3,1. Den lave skåren har sammenheng med at det er ingen kvantifisering 

eller tidfesting for målene knyttet til ansatte og brukere. Det er også gitt lav skår til mål som har 

karakter av tiltak. Målene knyttet til å redusere omfanget av deltid har oppnådd best skår.  

Skåringen for 2012 ga en gjennomsnittlig skår på 3,6. Det kan altså se ut som om at utformingen av 

disse målene har blitt dårligere. Dette er imidlertid ingen reell utvikling.  
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3.1.3 Delmål/resultatmål 

Resultatmålene er fordelt på fire kategorier som vist i tabellen under.  

Tabell 3.3 Hva delmålene/resultatmålene handler om 

Type delmål/resultatmål Antall 
N=21 

Gjennomført nye arbeidstidsmodeller 3 

Økning av stillingsstørrelse 8 

Evaluering, opplæring og kulturbygging 8 

Andre  2 

 

Målene knyttet til gjennomføring av nye arbeidstidsmodeller kan sies å ha karakter av et tiltak. Noen 

eksempler fra årsrapportene: 

Modell med virkelighetsbemanning og heltidsarbeid er utprøvd og kvalitetssikret. 

I Fredrikstad kommune benyttes vikarinnleie til dekking av enkeltvakter kun unntaksvis og 

arbeid på helgedager er fordelt jevnt mellom våre ansatte. 

Mål knyttet til økning av gjennomsnittlig stillingsstørrelse blir av kommunene regnet som både et 

effektmål og et resultatmål, noe som viser at det ikke er en entydig forståelse av disse begrepene. 

Som tidligere nevnt er det riktig å klassifisere disse målene som resultatmål. Noen eksempler: 

Økning av stillingsstørrelse – eksempler: 

Økt stillingsprosent for alle ansatte med uønsket deltid 

Alle vakter skal være minimum 7,5 timer 

Alle små stillingsbrøker opp til 50 prosent 

Opplæring, erfaringsdeling og kulturbygging – eksempler: 

I seksjon for helse og velferd er det tilstrekkelig kunnskap om alternative arbeidstidsordninger 

til at turnusmodeller som gir heltidsstillinger kan utarbeides og igangsettes i den enkelte 

virksomhet. Prosjektet har gjennomført opplæring av samtlige ledere som har myndighet til å 

endre arbeidstidsordninger og som arbeider med turnus. Like prinsipper for turnus og 

vaktbenevnelser etterstrebes. 

Omfanget av innleid arbeidskraft er kartlagt i samtlige av seksjonens virksomheter og etater. 

Evaluere ordningene for å se om de skal videreføres 

Evaluere definisjonen av uønsket deltid 

Måle oppleving av turnusordning 

De siste punktene med evaluering og målinger er et tiltak og ikke et resultatmål, noe som er nok en 

illustrasjon på at noen ikke klarer å skille mellom hovedmål, delmål og tiltak. 
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Skåring av resultatmål 

Det er foretatt en skåring av resultatmålene med utgangspunkt i kriteriene. Resultatene av skåringen 

er vist i tabellen under. 

Tabell 3.4 Vurdering av delmål/resultatmål N=21 (2013) N=X (2012) 

Delmål/resultatmål 2013 
N=21 

2012 
N=10 

Andel mål vurdert til 6 0 0 

Andel mål vurdert til 5 3 8 

Andel mål vurdert til 4 10 1 

Andel mål vurdert til 3 5 0 

Andel mål vurdert til 2 3 0 

Andel mål vurdert til 1 0 1 

Gjennomsnittsskår 3,4 4,5 

 

Skåringen for 2012 ga en gjennomsnittlig skår på 4,5. Det kan altså se ut utformingen av disse målene 

har blitt dårligere. Dette er imidlertid ingen reell utvikling. De fleste målene har fått skåren 3, som 

innebærer at målene verken har en tidshorisont eller en kvantifisering som er mulig å dokumentere. 

Det kan ha sammenheng med at det ikke er enkelt å etablere mål eller indikatorer som entydig kan 

knyttes til omfanget av deltid. For brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet påvirkes også av en 

rekke andre forhold. 

3.1.4 Oppnådde resultater 

Kommunene er bedt om å rapportere gjennomsnittlig stillingsstørrelse og antall personer i hele 

stillinger ved oppstart, i 2012 og 2013. Resultatene er som følger: 

Tabell 3.5 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og antall i heltidsstilling for enheter som er med i 

prosjektet 

 

Kommune Oppstart 2012 2013

Drammen 71 % 72 %
Fredrikstad 50 % 70 % ikke registrert ennå
Kvinesdal 61,23 % 61,23 % 64,15 %
Meråker (to enheter) 58%/67% 58%/70% 68%/70%
Sogndalen 61 % 66 % 71 %
Time 58 % 66 %

Antall i heltidsstilling

Drammen 345 396
Eleverum 104 108 108
Kvinesdal 23 23 37
Lillesand 25 samme nivå samme nivå
Meråker 13 13 19
Sogndalen 46 39 39
Time (andel i  hele stil l inger) 18 % 27 %
Sortland 91 91 100
Våler (antall for tre enheter) (59, 68 og 62) (57, 63 og 61)

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: Seks kommuner har rapportert denne størrelsen. Av disse er det 

fem som har rapportert en markert forbedring. I Drammen kommune har det vært små endringer i 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Kommunen har imidlertid høyest stillingsstørrelse både ved 

oppstart (71 prosent) og ved siste måling (72 prosent). 

Ved oppstart varierte gjennomsnittlig stillingsstørrelse mellom 50 og 71 prosent. Ved siste måling var 

variasjonen mellom 64 og 72 prosent. 

Antall hele stillinger: Ni kommuner har rapportert. Av disse er det fem kommuner med en markert 

økning, tre kommuner med små endringer og en kommune med en markert reduksjon. 

Det er noen kommuner som har fordelt ansatte i kategorier med ulike stillingsprosenter (for eks: 0-

20 prosent, 20-40 prosent osv..). 

3.1.5 Tiltak 

Vurdering av tiltak 

Kommunene har rapport om til sammen 38 tiltak som er fordelt på fire kategorier som vist i tabellen 

under. 

Tabell 3.6 Hva tiltak handler om 

Type tiltak Antall 
N=38 

Gjennomført nye arbeidstidsmodeller 17 

Kartlegging av ønsket/uønsket deltid 5 

Informasjon, motivasjon, opplæring, forankring mv 13 

Andre 3 

I alt 38 

 

Litt under halvparten av tiltakene har omfattet gjennomføringen av ulike arbeidstidsmodeller (jf. 

tabellen over). Langturnus er et tiltak som kan bidra til at noen arbeider noe mer i helgene slik at det 

blir redusert behov for ansettelser på deltid for å ta ledige vakter («huller i turnusen») i helgene. 

Forhandlingsturnus er et tiltak hvor ansatte i større grad kan påvirke egen arbeidstid hvor et viktig 

formål er at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen skal bli enige om fordeling av ubekvemme vakter. 

Noen kommuner har økt den faste bemanningen slik at behovet for vikarer kan bli redusert. Det er 

også kommuner som tilbyr økte stillinger mot at de ansatte er mer fleksible til å arbeide på tvers av 

organisatoriske enheter. Noen eksempler: 

Redusere ufrivillig deltid gjennom økt grunnbemanning. 

Ulike arbeidstidsordninger er utprøvd for å øke brøk. 

Alternative arbeidstidsordninger/turnusarbeid med langvakter, ressursavdelinger (serve ved 

fravær), registrering av innleid arbeidskraft. 

Arbeidstidsordninger: Forhandlingsturnus, faste vikarer, langvakter og ubunden tid. 

Det har vært gjennomført kartlegginger av omfanget av ønsket/uønsket deltid og ulike tiltak for å 

spre informasjon og forankre arbeidet blant politikere, ledere og ansatte. 
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Kartlegging av ønsket/uønsket deltid – eksempler: 

Kartlegging av uønsket deltid og tilfredshet blant ansatte og medarbeidere. 

Kartlegging av ønsket og uønsket deltid. 

Informasjon, motivasjon, opplæring, forankring mv. – eksempler: 

Fra ufaglært til faglært (program for opplæring av helsefagarbeidere). 

Kommunikasjonsstrategi - utarbeide plan for intern kommunikasjon. 

Politisk vedtak om heltidskultur. 

Forankring, ansettelsesutvalg, teorikurs helsearbeidere, referansegruppe, rapportering og 

evaluering. 

Temadager, motivasjonsdager, informasjon, intern opplæring. 

Skåring av tiltak 

Tiltakene har vært vurdert i henhold til kriteriene over. Ikke alle rapportene gir tilstrekkelig 

informasjon om når tiltakene skal gjennomføres og hvilke enheter som omfattes. Samtidig gir 

rapportene i de fleste tilfeller informasjon om at tiltakene er gjennomført eller under gjennomføring, 

noe som altså innebærer at det er tatt stilling til enheter og tidspunkt. Skåringen vist i tabellen under 

er basert på en velvillig tolkning av informasjonen fra kommunene som av og til kan være mangelfull. 

Tabell 3.7 Vurdering av tiltak 

Tiltak Antall 
N=38 

Andel tiltak vurdert til 6 0 

Andel tiltak vurdert til 5 18 

Andel tiltak vurdert til 4 11 

Andel tiltak vurdert til 3 4 

Andel tiltak vurdert til 2 5 

Andel tiltak vurdert til 1 0 

Gjennomsnittsskår 4,6 

 

Den gjennomsnittlige skåren er på 4,6. En skår på 5 innebærer at tiltaket er vurdert som relevant, det 

er tatt stilling til hvilke enheter som tiltaket omfatter og når tiltaket skal gjennomføres. Den gode 

skåren er et uttrykk for at de rapporterte tiltakene enten er gjennomført eller er under 

gjennomføring. 

3.1.6 Opplevde hindringer/utfordringer 

Lokale hindringer/utfordringer 

Kommunene er spurt om hva som har vært lokale hindringer og utfordringer. Svarene fra 

kommunene er fordelt på fire kategorier som vist i tabellen under. 
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Tabell 3.8 Kategorisering av lokale hindringer og utfordringer 

Lokale hindringer og utfordringer Antall 
N=18 

Informasjon, motivasjon, opplæring, forankring mv. 9 

Knappe rammer 5 

Overgang fra prosjekt til drift 3 

Andre 1 

I alt 18 

 

Halvparten av hindringene/utfordringene i årsmeldingene er knyttet til forhold som motivasjon, 

opplæring og forankring (jf tabellen over). Det kan være krevende å motivere ansatte til å arbeide 

flere ubekvemme vakter og skape forståelse i organisasjonen for endringer som kan ha positive 

effekter for brukere og ansatte. Disse forholdene kan sies å handle om tiltak for å etablere en 

heltidskultur. Noen eksempler:  

Det er ulik forståelse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om betydningen av helgearbeid. 

Stor kommune gjør kommunikasjon vanskelig. 

Forankringsarbeid er vanskelig og tidkrevende. Skape forståelse for at den som vil målet, må 

også ville virkemidlene. 

Det er en utfordring å følge opp forventningene som er skapt. 

Ting tar tid! Motivering, forståelse, entusiasme og implementering tar tid. 

Ansatte som ikke ønsker store endringer. 

Knappe rammer – eksempler: 

Knappe økonomiske rammer gjør at det ikke går å stimulere økt helgearbeid. 

Omorganisering og kutt i rammene for helse og omsorg kan skape usikkerhet og gjøre det 

vanskelig å sette i gang arbeid med arbeidstid.  

Overgang fra prosjekt til drift – eksempler: 

Prosjektene går over i en gjennomføringsfase. Det er viktig med informasjon som kan bidra til 

at prosedyrene blir tatt i bruk. 

Utfordrende med overgang til daglig drift i en travel hverdag. 
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Sentrale hindringer 

Kommunene er også spurt om hva som oppleves som sentrale hindringer og utfordringer. Svarene på 

dette spørsmålet handler i all hovedsak om lovverk og arbeidstidsbestemmelser 

 

 

Tabell 3.9 Kategorisering av sentrale hindringer og utfordringer 

Sentrale hindringer og utfordringer Antall 
N=9 

Arbeidsmiljølov 5 

Arbeidstidsbestemmelser 2 

Holdninger 1 

Andre 1 

I alt 9 

 

Eksempler: 

Arbeidsmiljøloven - spesielt at søndag "starter" lørdag kveld. 

Ulike holdninger og systemer for godkjenning av turnus. 

Vanskelig å være innovativ innenfor rammen av lovverket. Usikkerhet om det er lov å lyse ut 

stillinger (langvakter) som krever dispensasjon. 

Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtale med bestemmelser om arbeidstid. 

Så lenge det er etablert praksis i Norge om arbeid hver 3. helg, er det vanskelig å gå tilbake 

på 2. hver helg for å redusere bruk av små stillinger.  

Arbeidstidsbestemmelser. 

Fagforbundet er prinsipielt motstander av langvakter på institusjon. 

3.1.7 Læringspunkter/hva fremheves fra prosjektene  

Kommunene ble spurt om det er noe de vil fremheve fra prosjektet: "gode prosesser dere ønsker 

andre bør få vite om, verktøy dere har utviklet eller resultater dere er spesielt fornøyd med". 

Innspillene er kategorisert som vist i tabellen under. Tabellen viser for eksempel at det er fire av 

kommunene som peker på betydningen av å etablere en heltidskultur. 

Tabell 3.10 Kategorisering av læring 

Læring Antall 
N=10 

Etablere en heltidskultur 4 

Positive effekter for ansatte og brukere 2 

Bruk av hjemler, vikarer 2 

Andre 2 
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I alt 10 

 

Flere kommuner erkjenner at noe av det viktigste er å etablere en kultur for heltidsarbeid. For noen 

var ikke denne erkjennelsen like tydelig i starten av arbeidet. Flere rapporterer at det tar tid å 

etablere en slik kultur og at det til tider også kan være krevende: 

Temadag i mai "hvordan vil vi jobbe?" Fremtidens arbeidstidsordninger i morgendagens 

Blåby ble et vendepunkt. En mer grundig involvering av de ansatte har bidratt til eierskap. 

Viktige tiltak er et arbeidshefte som er delt ut til alle ansatte med informasjon og å involvere 

avdelingsledere mer enn før. 

Arbeidet handler mye om kultur. I tjenesten for funksjonshemmede prøves det ut ulike 

arbeidstidskulturordninger. Bedre kultur her enn i tjenesten for hjemmetjenester, hvor 

ansatte stort sett er fornøyd med arbeidssituasjonen og det er mindre kultur for endring. 

Prosjektet har medført en dreining til større fokus på å etablere en heltidskultur. Positivt å 

delta i nettverk i regi av "saman om". 

Positive effekter for ansatte og brukere – eksempler: 

Effekter har vært redusert sykefravær, bedre kontinuitet i tjenesten, større forutsigbarhet for 

ansatte, pasienter og leder i hverdagen. Redusert arbeidspress og kontinuitet påvirker også 

arbeidsmiljø ved avdelingen i positiv retning. 

Egen kartlegging med lav svarprosent. Arbeidet med heltid har vært sett i sammenheng med 

arbeid i andre prosjekter om temaer som sykefravær, arbeidsmiljø, kommunikasjon og 

kompetanse.  

Bruk av hjemler, vikarer – eksempler: 

Rent økonomisk er stillingene finansiert gjennom å benytte deler av vikarbudsjett fra hele 

sykehjemmet, og bærer seg ikke uten tilførte midler, da rammen for vikarer ikke strekker til 

for de andre avdelingene ved sykehjemmet. 

Viktig med gjennomgang av hele hjemmetjenestene og hjemlene der. Viktig med fokus på 

kompetanse til vikarer og større fleksibilitet 

3.1.8 Egenvurdering av prosjektene 

I årsrapporten er kommunene bedt om å foreta en egenevaluering av arbeidet så langt. Det skal gis 

en skår på en skala fra 1 til 6 med en nærmere begrunnelse for skåren.  

Kommunene har gitt en god skår på egenevalueringen med en gjennomsnittlig skår på 4,7.  Best skår 

på 5,2 er gitt for «behovet» og svakest skår på 4,1 for «løsning».  
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Tabell 3.11 Gjennomsnittlig skår for egenevaluering av fem temaer 

 

Flere av kommunene rapporterer om en omfattende møtevirksomhet. Det er flere som opplever 

rollen som prosjektleder som krevende, noe som går igjen i rapporteringen fra flere kommuner. 

Løsning – eksempler på tiltak: 

Med langvakter har de som ønsker fått den ønskede stillingsprosenten. Andre steder er det 

ikke satt i gang ønskede tiltak. 

Flåtearbeidere løser behovet for vikarer. En slik ordning innebærer at ansatte er fleksible til å 

ta vakter i flere organisatoriske enheter. Lange vakter og ønsketurnus gir bedre tjenester for 

brukerne og større stillinger til de ansatte.  

3.1.9 Oppsummering 

Målsettinger 

Forskningen på feltet har dokumentert at et høyt omfang av små stillinger fører til svekket 

tjenestekvalitet og en ineffektiv tjeneste. Samtidig gir små stillinger uverdige ansettelsesforhold for 

arbeidstakere som er avhengig av full lønn/pensjon og en viss forutsigbarhet. Redusert deltid har 

positive effekter for medarbeidere og brukere. Målene på disse områdene viser at kommunene som 

deltar også legger vekt på denne typen effekter. 

4,1

4,5

4,7

4,8

4,9

5,2

1 2 3 4 5 6

Løsning

Prosjektleder

Gjennomsnitt

Forankring

Team

Behov

Egenevaluering -skår
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Det er imidlertid ingen av informantene som har tidfestet eller kvantifisert målene knyttet til ansatte 

og brukere. Det kan ha sammenheng med at det ikke er enkelt å etablere mål eller indikatorer som 

entydig kan knyttes til omfanget av deltid. For brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet påvirkes 

også av en rekke andre forhold. 

Best skår er det for målet om å redusere omfanget av deltid. Et slikt mål er kanskje det mest 

åpenbare målet med en direkte kobling til effekten av tiltak. Noe over halvparten av kommunene 

som har rapport gjennomsnittlig stillingsstørrelse og antall hele stilinger. For de resterende 

kommunene ville det antakelig være nyttig med en oversikt over disse forholdene. 

Det er flere som ikke klarer å skille hovedmål/effektmål og delmål/resultatmål. Enkelte av disse 

målene har også karakter av tiltak. 

Tiltak 

Tiltakene har oppnådd en gjennomsnittlig skår på 4,6 som er langt bedre enn den gjennomsnittlige 

skåren på 3,1 for effektmålene og 3,4 for resultatmålene. Den gode skåren for tiltakene har 

sammenheng med at det er lagt til grunn at det er satt i gang relevante tiltak som i stor grad har blitt 

gjennomført. 

Noe under halvparten av tiltakene har vært rettet mot å gjennomføre nye arbeidstidsmodeller. For 

kommunene har det også vært gjennomført kartlegginger og ulike tiltak som skal bidra til motivasjon 

og forankring. 

Alle de 12 kommunene har planlagt innføring av minst en ny arbeidstidsmodell, noe som er en 

nødvendig forutsetning for å redusere omfanget av deltid. Samtidig kan man få et inntrykk av ulik 

grad av bevissthet i kommunene om effekten av ulike tiltak. Det er imidlertid nødvendig å innhente 

mer informasjon om dette faktisk stemmer. 

Egenevaluering og erfaringer 

Best skår på 5,2 er gitt for «behovet» og svakest skår på 4,1 for «løsning». Det ser ut til at 

kommunene opplever at behovet for å redusere omfanget av deltid er klart definert, men at 

virkemidlene ikke helt løser behovet for å få flere i større stillinger. Kommunene rapporterer for 

eksempel at "tiltakene ikke har hatt den store effekten" og "fokus burde vært rettet mot å etablere 

en heltidskultur". Det ser altså ut å være en utfordring å finne fram til løsninger med endringer av 

turnusen som har ønsket effekt og løsninger som kan bidra til å endre kulturen. 

Tiltak med tilstrekkelig effekt? 

Det sentrale overordnede spørsmålet er om kommunene i tilstrekkelig grad prøver ut tiltak og 

modeller som vil bidra til å avskaffe ufrivillig deltid og heve gjennomsnittlig stillingsstørrelse. 

Det er seks kommuner som har rapportert om gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Alle har økt stillings-

størrelsen. Det betyr at tiltakene jevnt over har god effekt, i hvert fall for kommunene som har 

statistikk for denne størrelsen. Drammen er kommunen med høyest gjennomsnittlig stillingsprosent. 

Her er det imidlertid kun en liten forbedring i stillingsprosenten. Statistikken viser at det er rundt 50 

kommuner med en høyere andel enn Drammen. Den dokumenterte positive utviklingen for seks av 

kommuner viser at det gjennomføres tiltak med god effekt.  
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Det er satt i gang et «dypdykk» hvor det skal utarbeides en regnearkmodell som synliggjør gevinster 

og kostnader med å etablere en heltidskultur. Modellen skal kunne være til hjelp både for kommuner 

som har arbeidet lenge med å redusere omfanget av deltid og kommuner som er i ferd med å starte 

opp et slikt arbeid. Modellen skal synliggjøre mulige effekter av etableringen av flere heltidsstillinger 

og tallfeste disse effektene der det er hensiktsmessig. Modellen vil altså kunne bidra til at 

kommunene i større grad enn tidligere kan vurdere de sannsynlige økonomiske effektene av en ny 

arbeidstidsordning før den iverksettes. 

Halvparten av kommunene har ikke rapportert om utviklingen i gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Vi 

vet derfor ikke hvilken effekt tiltakene har hatt i disse kommunene. Manglende rapportering gir 

grunn til å spørre om kommunene i tilstrekkelig grad har lagt vekt på effekten av tiltak.  

Omfanget av deltid har sammenheng med at det er en utfordring å fylle vaktene i helgene som følge 

av dagens arbeidstidsordninger. I tjenestene er det vanlig å redusere bemanningen i helgene, slik at 

det blir mindre behov for ekstravakter i små stillinger. Utviklingen blant annet som følge av 

samhandlingsreformen innebærer brukere med et mer omfattende behov for bistand som kan gjøre 

det vanskeligere med redusert bemanning i helgene. Da utfordres kommunene i enda større grad til 

å organisere arbeidstiden på en ny måte, etter brukernes behov, for fullverdige tjenester også i 

helgene. Dette må arbeidsgiver ta på alvor. Det medfører at det må stilles nye krav til de ansatte. 

Disse kravene må selvsagt formidles på en god og overbevisende måte, fulgt opp av 

arbeidstidsordninger som er bedre enn den tradisjonelle turnusen. 
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3.2 Heltid Pulje 2 

3.2.1 Bakgrunnsdata 

Det foreligger oppstartsrapport (per 1. mai 2013) for 13 prosjekter i pulje 2. Dette omfatter 13 

kommuner. 15 prosjekter har sendt inn årsrapport for 2013 (per 1. februar 2014). Dette omfatter til 

sammen 15 kommuner. 

Målgruppe for prosjektene  

Det er stor variasjon i målgruppe for prosjektene. Målgruppe er alle ansatte i kommunen, alle 

ansatte i sektor eller enhet. Det er i stor grad planlagt eller igangsatt piloter med et begrenset antall 

ansatte hvor ulike arbeidstidsordninger skal prøves ut. 

3.2.2 Hovedmål/effektmål 

Benevnelsene hovedmål og effektmål viser til to delvis ulike dimensjoner. I dimensjonen hovedmål – 

delmål vises det til at man kan nå målsettinger (delmål) som bygger opp mot eller utgjør en 

delmengde av hovedmålet. 

Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Kriteriene er vurdert ut fra en skala 1-6 der 6 oppfyller alle kravene. I vårt materiale har vi vurdert 

relevansen opp mot programmets mål som én parameter (første punkt over) og målformulering som 

den andre parameteren.  

Tabell 3.12 viser i hvor stor grad (på en skala fra 1-6) prosjektenes oppfyller kriteriene til relevans og 

målformulering. 6 er høyeste skåre.  

Tabell 3.12 Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Hovedmål/effektmål Årsrapport 2013 
N=30 

Oppstartsrapport 
N=26 

Antall mål vurdert til 6 3 0 

Antall mål vurdert til 5 7 4 

Antall mål vurdert til 4 7 6 

Antall mål vurdert til 3 4 7 

Antall mål vurdert til 2 4 7 

Antall mål vurdert til 1 5 2 

Gjennomsnittskåre 3,5 3,1 

 

Vi ser av tabellen at gjennomsnittsskåren for hovedmålene har økt fra 3,1 i oppstartsrapport til 3,5 i 

årsrapport. I årsrapportene er det 10 av effektmålene som har en relevans for fagområdet, hvor det 

klart går fram at det er et effektmål, som gir uttrykk for en ambisjon (eksempelvis øker, reduserer 

eller beskriver en tilstand), som er kvantifisert og som i tillegg er tidsavgrenset. I oppstartsrapportene 

var det kun 4 mål (av 26) som oppfylte disse kriteriene. Mens det i oppstartsrapportene ofte ikke er 

mulig å tolke hvorvidt det er et effektmål, resultatmål eller tiltak (7 av 26 mål) er dette antallet 

redusert til 4 av 30 mål i årsrapportene.  

Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

I all hovedsak handler effektmålene om "å få etablert arbeidstidsordninger med større 

stillingsandeler", "få etablert en heltidskultur" eller "få redusert små-stillinger". Effektmålene sier 
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ikke så mye om hvilken effekt dette skal gi. Der dette beskrives går det likevel fram at målet er bedre 

kvalitet i tjenestene, bedre forutsigbarhet og stabilitet i møte med bruker. Bedre tilgang på 

arbeidskraft, bedre kompetanse og bedre medarbeidertilfredshet oppgis også som ønsket effekt. 

Som tidligere nevnt skårer kommunene 3,1 i oppstartsrapportene og 3,5 i årsrapportene.  Både 

målformulering og relevansen har et forbedringspotensial, noe sitatene under til en viss grad 

underbygger. Det må likevel presiseres at dette er hva som rapporteres, noe annet kan være hva som 

faktisk styrer prosjektene og innholdet i de enkelte tiltakene. 

Sitat hovedmål/effektmål: 

"Mobilisere deler av arbeidskraftpotensialet for å sikre personell i helse- og omsorgssektoren" 

"Øke kvalitet gjennom a) mer stabil bemanning, b) forutsigbarhet for bruker og personell, c) 

bedre informasjonsflyt og kompetanseføring" 

"Fjerne uønska deltid i piloteiningane innan 01.01.2017" 

"Alle med fagbrev og høgskoleutdanning innafor HESO-området skal ha minimum 80% fast 

stilling innan 01.01.2017"  

"Arbeidstidsordninger som ivaretar bruker-, ansatte- og arbeidsgiverbehov" 

"NN kommune har etablert en heltidskultur innenfor Pleie- og omsorgssektoren og Tiltak for 

funksjonshemmede, med arbeidstidsordninger der brukers behov og tjenestekvalitet er i 

fokus" 

"Økt gjennomsnittsstørrelse i kommunen" 

"Redusere antall helgestillinger" 

 "Mer stabil og forutsigbar bemanning" 

"Pleie og omsorgstjenestene organiseres med ulike arbeidstidsordninger som er tilpasset 

brukernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester på ukedager og i helg" 

Delmål/resultatmål 

Det er de samme kriteriene som er brukt for vurdering av delmål/resultatmål som ble brukt for 

vurdering av hovedmål/effektmål. 

Tabellen under viser i hvor stor grad (på en skala fra 1-6) prosjektene oppfyller kriteriene til relevans 

og målformulering. 6 er høyeste skåre.  
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Tabell 3.13 Vurdering av delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål Årsrapport 2013 
N=30 

Oppstartsrapport 
N=26 

Antall mål vurdert til 6 0 0 

Antall mål vurdert til 5 11 4 

Antall mål vurdert til 4 8 3 

Antall mål vurdert til 3 2 10 

Antall mål vurdert til 2 3 7 

Antall mål vurdert til 1 6 2 

Gjennomsnittsskåre 3,5 3,0 

 

Vi ser av tabellen at gjennomsnittsskåren for resultatmålene også har økt i 2013, fra 3,0 til 3,5. 

Totalt sett har altså relevans og målformulering gjennomgått en klar forbedring i perioden.  Spesielt 

stiger antall 4-ere og 5-ere, nemlig fra 7 (av 26) til 19 (av 30). Dette betyr at resultatmål i større grad 

enn før er kvantifisert og tidsavgrenset. Det er ved årsrapportering fortsatt 9 (av 30) av 

resultatmålene som ikke er lett å tolke om er resultatmål eller tiltak og heller ikke er kvantifisert eller 

tidsavgrenset. At det fortsatt er 6 delmål/resultatmål (av 30) som skårer 1 kan være et uttrykk for at 

disse prosjektene ikke er kommet så langt i utformingen ennå.  

Vurdert som to atskilte kriterier, relevans og målformulering, så viser resultatmålene i 

oppstartsrapportene høyere totalscore på relevans (3,3) enn på formulering (2,7). I årsrapportene 

viser totalscore på relevans 3,5 og på formulering 3,5. Fra oppstartsrapport til årsrapport er det altså 

en forbedring i relevansen mens målformulering er uforandret.  

Målsatt nivå 

Det er ut fra oppstartsrapporter og årsrapporter vanskelig å gi gode sammenlikninger av 

kommunenes ambisjonsnivå. Det er stor variasjon både i type resultatmål, i antall tiltak og 

målgruppe.  

Hva delmålene/resultatmålene handler om 

Som tabell 2 viser, er relevans og målformulering av delmål/resultatmål vurdert relativt lavt i 

henhold til de kriterier som er benyttet. Resultatmålene er først og fremst knyttet opp mot utprøving 

og/eller tilpassing av arbeidstidsordninger, økte stillingsandeler, mer heltid og færre små-stillinger. 

Som det går fram av eksemplene under er ikke skillet mellom effektmål og resultatmål så lett å tolke.    

Sitat delmål/resultatmål: 

"Øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen i NN kommune til 75 prosent" 

"Flere heltidsstillinger" 

"Økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse" 

"To av tre ansatte skal ha 100 prosent stilling innen utgangen av 2015" 
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"Tilpassede turnusordninger for alle enhetene i helse og omsorg, med mål om å redusere 

antall helgestillinger, øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse og redusere antall ansatte i 

uønsket deltid" 

"Innen 2017 skal den gjennomsnittlige stillingsprosenten innenfor Pleie- og omsorgssektoren 

og Tiltak for funksjonshemmede være minst 65. Minst 50 prosent av alle stillinger som lyses 

ut skal være 100 prosent" 

"Ingen faste tilsette pr. 01.09.2013 ved dei einingane som er utpekt som pilotar i prosjektet 

(institusjonane og bu- og aktivitetstenesta) skal ha uønska deltid ved utløpet av prosjektet 

31.12.2015" 

"Øke motivasjon/interesse forståelse for økte stillinger" 

3.2.4 Oppnådde resultater 

Alle kommunene rapporterer at tiltak er planlagt eller under gjennomføring. Noen få enkelttiltak er 

gjennomført, men oppnådde resultater i disse går ikke fram av rapportene. Det vises derfor ikke til 

oppnådde resultater her. Det er også i Pulje 1 vurdert slik at oppstart tok tid, og at det første året i 

stor grad ble brukt på kartlegging og forankring av endringsprosessen. 

3.2.5 Tiltak 

Å gjennomføre tiltak er en forutsetning for å skape endring i retning av et oppsatt mål. Å 

gjennomføre tiltak som er både faglig relevante, gjennomførbare og virkningsfulle er av stor 

betydning. En tiltaksanalyse er derfor sentralt i gjennomgangen av rapportene. 

Hvor mange av prosjektene rapporterer i Årsrapport for 2013 at de (i hovedsak) har a) gjennomført, 

er b) under gjennomføring, eller har foreløpig bare c) planlagt å gjennomføre tiltak? 

Tabell 3.14 Status på tiltak  

 

 

Vi ser av tabellen over at kommunene i pulje 2 delvis er i gang med tiltakene sine. To prosjekt 

rapporterer at tiltakene i hovedsak er ferdigstilt. 7 prosjekter rapporterer at tiltakene i hovedsak er 

under gjennomføring og 6 prosjekter sier at de fleste tiltakene er under planlegging. Flere av 

prosjektene rapporterer om at forberedelser, motivasjonsarbeid og kunnskapstilførsel har tatt lenger 

tid enn planlagt. Dette så vi også for Pulje 1. Men dette har vært nødvendig før tiltak kunne settes i 

verk. Dette er en mulig forklaring på at 6 av 15 kommuner i hovedsak ikke har kommet i gang med 

tiltakene ennå. 

Vurdering av tiltakene 

Gode tiltak bør være forankret i forsknings- og/eller erfaringsbasert kunnskap, og formuleringen av 

tiltakene bør være utformet på en mest mulig handlingsfremmende måte.  

 

Status på tiltak Antall N=15 

Gjennomførte 2 

Under gjennomføring 7 

Planlagte 6 
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Tabell 3.15 Vurdering av tiltak 

Tiltak Årsrapport 2013 
N=15 

Oppstartsrapport 
N=13 

Antall tiltak vurdert til 6 0 0 

Antall tiltak vurdert til 5 4 1 

Antall tiltak vurdert til 4 2 2 

Antall tiltak vurdert til 3 6 5 

Antall tiltak vurdert til 2 2 4 

Antall tiltak vurdert til 1 1 1 

Gjennomsnittsskåre 3,4 2,9 

 

Vi ser av tabellen ser vi at gjennomsnittsskåren for tiltakene er økt fra oppstart (2,9) til 

årsrapportering (3,4). Mens 1 (av 13) tiltak fylte vilkårene til en skåre på 5 ved oppstart er dette økt 

til 4 (av 15) ved årsrapportering. Ved oppstart var 5 (av 13) av tiltakene av en karakter som gjorde det 

vanskelig å tolke om de var tiltak eller mål. Dette er redusert til 3 (av 15) ved årsrapportering.  Dette 

viser at det er en bevegelse i utforming av tiltak, men at det fortsatt er en vei å gå. 

Det er stor variasjon i type tiltak i prosjektene. Tiltakene er delt inn i tiltaksgrupper. Disse er: 

Arbeidstidsordninger, jobbe på tvers, ubundet tid og "annet" Mht. arbeidstidsordninger er dette delt 

inn i de mest vanlige arbeidstidsutprøvingene. Det er årsturnus, forhandlingsturnus, 3+3 turnus, 

langturnus helg og langturnus også hverdager. 

Prosjektene bærer preg av mye forarbeid, planlegging, oppbygging av kompetanse og 

motivasjonsarbeid i forkant av at tiltak settes i verk. 

Tabell 3.16 Oversikt over ulike type tiltak  

Type tiltak 
Årsrapport 2013 

N=23 
Oppstartsrapport 

N=16 

Turnus/ 
arbeidstids-
ordning 

Forhandlingsturnus 4 1 

Langturnus helg 3 2 

Langturnus også hverdager 1 1 

Jobbe på tvers 1 0 

Ubundet tid 1 1 

Annet 13 11 

 

Det rapporteres om langt flere tiltak i årsrapport enn oppstartsrapport. Det har tatt tid å utforme 

tiltakene. Mens det var 4 (av 16) tiltak i oppstartsrapporten som omhandlet utprøving av 

arbeidstidsordninger var dette økt til 8 (av 23) i årsrapportene.  For øvrig er det gruppen "annet" som 

utgjør flest tiltak. Dette er f.eks. informasjonsmøter, temadager, kick-off samlinger, opplæring, 

utarbeidelse av retningslinjer, vikarordning, kartlegging med mer. 

Eksempler på de ulike tiltakene er (sitert): 

"Oppstart av prøveprosjekt langturnus i bueining for funksjonshemma" 

"Oppstart av nye delprosjekter med alternative arbeidstidsordninger" 
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"Ferdigstille "verktøykasse" for ledere med informasjon om mulige arbeidstidsordninger med 

tilhørende eksempler i turnus" 

"Temadag for leiarar og tillitsvalgte" 

"Kartlegging av uønska/ønska deltid" 

"Samtale med pårørende om deres syn, forventninger og ønsker for alternative 

turnusordninger" 

"Underveissamtaler med vikarer" 

"Kurs i turnusplanlegging. 3 dagers kurs" 

"Informasjon om og opplæring i arbeidstidsmodell" 

Ovennevnte tiltak er delvis planlagte, delvis tiltak under gjennomføring. 

3.2.6 Opplevde hindringer 

Lokale hindringer 

Lokale hindringer eller utfordringer kan hovedsakelig grupperes i tre kategorier: engasjement i 

endringsarbeid, kunnskap og holdninger, og økonomi/ressurser. 

Engasjement i endringsarbeid 

Det rapporteres fra flere prosjekter at de har utfordringer mht. engasjementet både blant ledere og 

ansatte i forhold til dette endringsarbeidet. Det meldes om generell skepsis mot å prøve noe nytt, 

skepsis til å prøve nye modeller og arbeidstidsordninger. Rapportene går ikke detaljert inn på 

temaet. 

 

Kunnskap og holdninger 

Det rapporteres fra flere om at det har vært nødvendig å tilføre ledere og ansatte kunnskap om ulike 

arbeidstidsordninger/modeller. Det meldes også om at holdninger til heltid/deltids-problematikken i 

seg selv enkelte steder er et hinder for å prøve ut nye arbeidstidsordninger. Ulike livsfaser fører også 

ulike interesser rapporterer andre. Det er flere som melder om generell skepsis til mer arbeid i helg, 

lengre vakter og endring i organisering av arbeidsoppgaver. Dette gjelder både ledere og ansatte. 

Rapportene går i liten grad i dybden på dette området. 

 

Økonomi/ressurser 

Det rapporteres at generelt dårlig økonomi i kommunen er et hinder for å drive utviklingsarbeid. 

Mangel på tid og ressurser går igjen i flere av rapportene, dette ser ut til å gjelde både 

prosjektgrupper og ledere. Det pekes av flere spesielt på at uforutsigbare kostnader ved utprøving av 

nye modeller er en utfordring. Det meldes også at det er en utfordring i å få ledere til å bidra positivt 

uten tilførsel av midler. 

 

En kommune beskriver lokal utfordring på følgende måte: "En del ansatte opplever prosjektet 

truende, dels provoserende. Truende fordi etablerte goder (turnus med arbeid hver 4. helg) står i 

fare for å gå tapt, provoserende fordi de føler livsvalg den enkelte har tatt i form av å prioritere 
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familie framfor arbeid ikke anerkjennes". Denne utfordringen beskriver noe av kompleksiteten i 

heltid/deltids-problematikken. 

Sentrale hindringer 

I flere av rapportene pekes det på at lovverket (AML) hindrer utprøving av alternative modeller. 

Dette gjelder bestemmelser om midlertidige stillinger, dispensasjoner/godkjenning av alternative 

ordninger og risikoen ved å øke stillingsandel i en prøveperiode. AML § 14.4 A trekkes konkret fram 

som et opplevd sentralt hinder i et av prosjektene. 

3.2.7 Læringspunkter/hva fremheves fra prosjektene? 

I 8 av 15 årsrapporter meldes det om gode erfaringer og læring i prosjektperioden. Resten av 

prosjektene beskriver i liten grad hva som er erfart eller lært så langt. Dette må vurderes i lys av at 

prosjektene i Pulje 2 bare har ett års drift etter oppstartsrapport, og at det også i Pulje 1 var vurdert 

at det var tidlig å forvente tydelige/omfattende resultater på dette tidspunktet i 

prosjektgjennomføringen. 

Det pekes på at prosjektene har medført økt kunnskap om personalsammensetting, personalets 

ønsker, holdninger til heltid/deltid og en bedre oversikt over heltid/deltidsproblematikken.  Om 

dette i hovedsak gjelder prosjektledelse, prosjektgruppe eller ledelse og ansatte går ikke fram. 

Det vises til gode diskusjoner, temadager, kurs, samtaler som grunnlaget for nye erfaringer. 

To kommuner viser til at de har redusert antallet helgestillinger og oppgir å ha gode erfaringer med 

det. 

3.2.8  Egenvurdering av prosjektene 

Tabell 3.17 Kommunens egenvurdering 

Kommunens egenvurdering Årsrapport 2013 
N=7 

Oppstartsrapport 

Skåre 4,6 Ingen egenvurdering 

 

Kommunenes egenevaluering er variabel både med hensyn til omfang, skriftlige vurdering og 

tallfesting på skalaen 1-6. 7 av 15 kommuner har gjennomført egenevaluering med tallvurdering. De 

fleste har likevel gjort tekstlige vurderinger. Det fremkommer av tabell 7.1 at kommunene samlet 

sett vurderer seg ganske høyt på skalaen. Lavest evaluering i en kommune er 4,0 og høyeste er 5,4. 

3.2.9 Oppsummering 

Mål for programmet "Saman om ein betre kommune" er … å etablere en heltidskultur og prøve ut 

tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse". 

I all hovedsak handler både effektmål og resultatmål om "å få etablert arbeidstidsordninger med 

større stillingsandeler", "få etablert en heltidskultur" eller "få redusert småstillinger". Ønsket effekt 

er bedre kvalitet i tjenestene, bedre forutsigbarhet og stabilitet i møte med bruker. 

Hovedmål og resultatmål har relativt få formuleringer om ufrivillig deltid. Vi finner også få tiltak som 

er direkte rettet inn på å redusere eller fjerne uønsket deltid. Rapporteringen sier lite om hvorfor det 

er slik. I den grad ufrivillig deltid nevnes, er det først og fremst i forbindelse med å skaffe seg 

oversikt, kartlegge hvor mye uønska deltid (for arbeidstakeren) som enheten(e) har.  Kanskje kan 
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dette ha sammenheng med at heltidskultur kom inn i målsettingen til programmet høsten 2012, og 

at det nå snakkes mer om heltidskultur. Debatten og utfordringen handler ikke lenger bare om å 

redusere ufrivillig deltid, men også brukerfokus og arbeidsgiverfokus. 

De alternative arbeidstidsordningene som utprøves kan i utgangspunktet gi rom for å redusere eller 

fjerne ufrivillig deltid, men det er reduksjon av småstillinger og økte stillingsandeler som er fokusert.  

Effektmål og resultatmål skåres relativt lavt med hensyn til relevans og målformulering. Resultatmål 

skal utrykke konkrete mål for prosjektet. De definerer hva som skal oppnås gjennom tiltakene. 

Effektmål skal beskrive en ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet 

(målsetting). Her ser vi et klart forbedringspotensial. Det skal likevel nevnes at det har skjedd en 

kvalitetsøking fra oppstartsrapportering til årsrapportering.  

Når vi sammenholder målsettinger med utfordringer og læringspunkter ser det ut til at flere av 

prosjektene så langt har brukt tid til å innrette seg, forberede seg, skaffe seg oversikt, sørge for 

forankring og involvering og finne piloter som kan være aktuell for utprøving av alternative 

ordninger. Det går fram at 6 av 15 prosjekter i hovedsak ikke har kommet i gang med tiltakene ennå. 

Noen av kommunene har gitt forberedelse/kartlegging/forankring benevnelsen "tiltak". Andre har 

begrunnet at tiltak ennå ikke er iverksatt med at nettopp forberedelse/kartlegging og forankring har 

tatt lengre tid enn forutsatt. 

Gjennomsnittskåren for tiltakene fra oppstart til årsrapportering er økt fra 2,9 til 3,4. På tross av en 

lav skåre kan likevel tiltakene gi en ønsket effekt i forhold til de mål som den enkelte kommune har 

satt seg. Vi ser ikke bort i fra at det gjøres et arbeid i prosjektene som ikke kommer til uttrykk i deres 

rapportering. 

Tiltakene som er planlagt eller iverksatt er i hovedsak kartlegging, kunnskapsformidling, motivasjon/ 

holdningsskapende tiltak og utprøving av turnuser/arbeidstidsordninger. Vi vil derfor oppsummere 

med at tiltakene nok vil bidra til å nå programmets målsettinger selv om tiltakene har 

forbedringspotensial.  

Egenevaluering og erfaringer 

Prosjektene synes å være relativt fornøyd med seg selv, snittkarakter er på 4,6. Dette ligger likevel 

under egenvurderingen for omdømmeprosjektene i pulje 2 (4,7) og kompetanseprosjektene i pulje 2 

(5,0). Det passer her nok en gang å ta fram forholdet mellom rapportene og deres innhold opp mot 

det som faktisk foregår i prosjektene. Er rapportene et godt uttrykk for virkeligheten? Selv om det 

bare er en spekulasjon, så er det vår antakelse at i mange tilfeller er prosjektarbeidet mer 

omfattende og nyansert enn det som kommer fram gjennom rapporteringen.  

Sammenhengen med andre tema 

12 av 13 oppstartsrapporter og 7 av 15 årsrapporter viser til sammenhenger med andre tema. 

Sammenhengen med programmets ulike tema går spesielt fram i prosjektbeskrivelser, formål og 

bakgrunn for prosjektene, men også i målformuleringer og tiltak. Alle kommunene beskriver 

sammenhengen mellom heltid/deltids prosjektet og omdømme, sykefravær og 

kompetanse/rekruttering.  
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Relasjon til programmets mål 

7 av 13 oppstartsrapporter (8 av 15 årsrapporter) viser en god kobling mot programmets mål for 

temaet. Det går fram gjennom en beskrivelse av, eller henvisning til, programmets mål og 

kunnskapsstatuser/gjeldende kunnskap på området. Resten av rapportene dokumenterer en delvis 

eller tilsynelatende liten kobling opp mot programmets mål, både gjennom sitt relativt sett knappe 

informasjonsinnhold og gjennom sin rapportering om forhold som kan synes å ha større tilknytning til 

ordinær drift. 
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4. KOMPETANSE – REKRUTTERING 

4.1 Kompetanse – rekruttering Pulje 1 

4.1.1 Bakgrunnsdata 

Kvaliteten på kommunenes rapportering varierer sterkt, selv innen den enkle rapporteringsmalen gitt 

av KMD. Av 12 deltagende prosjekter for 18 kommuner innen programområdet, har ett prosjekt ikke 

levert rapport. Finnøy og Rennesøy deltok sist, men har ikke sendt inn årsrapport tidsnok i år. Lunner 

har sendt inn rapport i år, men ikke tidsnok i fjor. 

Målgruppe for prosjektene  

Oppgitte målgrupper er gjengitt i tabell 1.1. Der ser vi at 6 av de 11 prosjektene har alle ansatte i 

kommunen som målgruppe for prosjektet.  Flest dedikerte prosjekter er rettet mot ansatte innen 

pleie og omsorg. For 2 prosjekters vedkommende er ikke målgruppe oppgitt.  

Tabell 4.1 Målgruppe for prosjektene  

Målgruppe Antall prosjekt 

Alle ansatte 6 

Alle ansatte i pleie og omsorg 3 

Utvalgte virksomheter i pleie og omsorg 3 

Ansatte i barnehager 1 

Utvalgte virksomheter og funksjoner i ulike 
sektorer 

2 

Ikke oppgitt 2 

Sum 17 

 

4.1.2 Hovedmål/effektmål 

Gode målsettinger har betydning for i hvor stor grad et prosjekt eller en endringsprosess skal lykkes. 

Analyse av målsettinger i prosjektene er derfor en vesentlig del av gjennomgangen av kommunenes 

rapporter.  

Vi vurderte 27 rapporterte hovedmål/effektmålvurderinger i 2012 og 37 i 2013. Årsrapportene for 

2012 bar preg av at prosjektene fremdeles var under planlegging, men vi vurderte at mange var i ferd 

med å konkretisere sine mål med utgangspunkt i omtalte planer for nullpunktmålinger og/eller 

rutiner for oppfølgende målinger. 

Tabell 4.2 Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Hovedmål/effektmål 2013 (N = 37) 2012 (N = 27) 

Andel mål vurdert til 6 0 5 

Andel mål vurdert til 5 5 1 

Andel mål vurdert til 4 8 13 

Andel mål vurdert til 3 15 5 

Andel mål vurdert til 2 7 3 

Andel mål vurdert til 1 2 0 

Gjennomsnittsskåre 3,2 4,0 
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Vi ser av tabell 4.2 at gjennomsnittsskåren for hovedmålene sunket fra 2012 til 2013. Mens 19 av 27 

mål i 2012 ble vurdert til 4 eller bedre (70%), vurderer vi 24 av 37 (65%) av målsettingene til 3 eller 

lavere i 2013.  Det betyr at færre har klart å kvantifisere og/eller tidsfastsette målsettingene enn det 

planene tydet på i 2012.  

En fjerdedel er mer eller mindre relevante målformuleringer som strengt tatt er resultatmål eller 

tiltak, eksempelvis: Flere digitalt kompetente medarbeidere som i liten grad beskriver ønsket 

effekt/gevinst av den økte digitale kompetansen. Eksempelvis kan en moderne og effektiv barnehage 

være et hovedmål med god informasjon til pårørende og ansatte som har mer tid til barna som 

effektmål. En egen nettside kan være et resultatmål og digitalt kyndige medarbeidere strategien som 

det kan formuleres egne tiltak og resultatmål for. 

Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

Hovedmålene er i varierende grad knyttet til faktiske ønskede effekter av prosjektene, som nevnt 

over. Hovedtyngden av hovedmålformuleringene er knyttet til tiltak og resultater, som dog kan bidra 

til mer overordnede effekter.  Der hensikten med rekrutterings- og kompetanseprosjektene kommer 

frem, nevnes: 

 behovet kommunen har for å opprettholde eller styrke kapasiteten for å kunne yte 

nødvendige tjenestetilbud 

 behovet kommunen har for å sikre tilstrekkelig kvalitet på tjenestene og fornøyde brukere 

 styrke arbeidsmiljøet ved å utnytte medarbeideres kunnskap og gi den enkelte mulighet til å 

utvikle seg 

 bidra til mer effektive prosesser gjennom økt kunnskap og økt bruk av digital teknologi  

Eksempler på beskrevne «oppnådd resultat» er: 

Leiarane på alle tre nivå i kommunen kontrollerer sine resultat månadleg og set inn tiltak, 

åleine eller saman med andre, der det er avvik frå måltal.  Effekten skal  vere at 

organisasjonen effektivisera driftsområda årleg tilsvarande prisvekst (KPI) og at forholdet 

mellom tal klagesaker og tal klagesaker der brukar får medhald ikkje overstig 2012 tal. 

Medarbeidere rapporterer økt opplevd bruk av sin kompetanse i organisasjonen: fra 3,7 – 4,2 

i 2013 til 4,5 – 4,8 på medarbeiderundersøkelse i 2016/16. 

10 % reduksjon av ufaglærte assistent med fast tilsetting i kommunene innen 5 år. Spesielt 

fokus på helsefagarbeidere (måltall) 

4.1.3 Delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål handler om hvilke prosjektresultat som skal foreligge ved prosjektets slutt, og 

som det skal rapporteres på underveis. Dette kan også omfatte leveranser som indirekte kan antas å 

påvirke ønskede effekter/hovedmål («drivere»). Det bør beskrives hva målsetting er, hva 

utgangspunktet (0-punktet) var, og når og hvor ofte det skal måles.   
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Det er som regel enklere å definere kvantifiserbare og gode resultat- og delmål som et prosjekt kan 

styre etter enn overordnede mål og effektmål, som gjerne også er påvirket av en rekke faktorer 

prosjektet har liten kontroll over.  

Det er de samme kriteriene som er brukt for vurdering av delmål/resultatmål som ble brukt for 

vurdering av hovedmål/effektmål. Tabell 2.2 viser i hvor stor grad (på en skala fra 1-6) prosjektene 

oppfyller kriteriene til relevans og målformulering. 6 er høyeste skåre.  

Tabell 4.3 Vurdering av delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål 2013 (N = 50) 2012 (N = 63) 

Andel mål vurdert til 6 0 10 

Andel mål vurdert til 5 14 13 

Andel mål vurdert til 4 7 24 

Andel mål vurdert til 3 10 4 

Andel mål vurdert til 2 14 8 

Andel mål vurdert til 1 5 4 

Gjennomsnittsscore 3,2 4,0 

 

Som omtalt under hovedmål/effektmål, ga vi for 2012 prosjekter i en tidlig fase kredit for gode 

beskrivelser av intensjoner om å konkretisere mål og måloppfølgingsrutiner.  Av 63 del- og 

resultatmål i 2012, vurderte vi at 3 av 4 kvalifiserte for 4 eller bedre. Likevel påpekte vi i fjor behovet 

for konkretisering og å skille bedre mellom mål og tiltak.  

I 2013 er det rapportert inn 50 del- og resultatmål. (Merk at ett ”gammelt” prosjekt har gått ut, og et 

”nytt” prosjekt kommet inn i rapporteringsgrunnlaget.) Ut fra det rapportene kan fortelle, ser det ut 

som om prosjektene i mindre grad enn forventet har lykkes i å følge opp sine gode intensjoner for 

tydelige og konkrete mål. Gjennomsnittscore har sunket. Knapt halvparten av del- og resultatmålene 

vurderes nå til 4 eller bedre. 29 av 50 scorer 3 eller dårligere. Det vil si at det kan være vanskelig å 

forstå om det er effektmål, resultat- eller delmål, eller om det er tiltak. Ofte mangler beskrivelse av 

hvordan man måler progresjon, og hva den konkrete målsettingen og utgangspunktet var. Og når 

man skal være i mål. 

Som i fjor varierer kvaliteten på rapporteringene betydelig, fra svært detaljerte prosjekt- og 

milepælplaner, til svært korte resymé. Som i fjor er det derfor mulig at kvaliteten på prosjektmålene 

er bedre enn det vi kan lese ut av rapportene. Men vi er i år litt mindre villige til å la tvilen komme 

evalueringen til gode. 

Målsatt nivå 

Det er ut fra oppstartsrapporter og årsrapporter vanskelig å gi gode sammenlikninger av 

kommunenes ambisjonsnivå. Det er stor variasjon både i type resultatmål, i antall tiltak og 

målgruppe.  

Hva delmålene/resultatmålene handler om 

Under følger eksempler fra rapportene på målformuleringer: 

Utarbeide og fremlegge en overordnet kompetanseplan (i løpet av 2013). 
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Etablere kvalitetskriteria i kommunen innen 1. november 2013. 

System for helhetlig ledelse implementert innen 1. juli 2013, målt ved at «IT- verktøyet 

BedreStyring, målkort og arbeidsmetode for målstyring er teke i bruk av alle tre nivå og 

rapportering til politisk nivå er basert på dette». 

Sikre medarbeiderne gode muligheter for kompetanseheving. Målemetode: 

Medarbeiderundersøkelsen (MUS), Score ≥ 4,5 pr. 02.2014, opp fra 4,5 i 2011. 

Når det er etablert moglegheiter for innbyggjarane til å kunne være med på å utvikle 

kommunen. Innbyggjarane skal ha høve til å gje tilbakemelding gjennom 

innbyggjarundersøking og brukarundersøkingar. 

I punkt 4 Tiltak under, gir vi en oversikt over hvordan tiltakene fordeler seg på ulike typer 

innsatsområder. 

4.1.4 Oppnådde resultater 

5 av 11 prosjekter rapporterer at de har nådd ett eller flere av sine definerte del-/resultatmål. Ingen 

ser seg ferdig med prosjektet.  Av de rundt rapporterte 50 del- og resultatmålene er omlag 10 kvittert 

ut.  Hovedutfordringen for prosjektene er mangelen på kvantifiserte mål og definerte målemetoder å 

kunne rapportere på. 

Det som rapporteres er: 

 Progresjon i forhold til medarbeider-, innbygger- og brukerundersøkelser (der det er avholdt 

oppfølgende undersøkelser). 

 Færre ledige stillinger. 

 Etablerte eller påbegynte planverk og styringsverktøy for kompetanse og rekruttering. 

 Implementerte eller påbegynte verktøy og rutiner for bedre samhandling og utnyttelse av 

kunnskap. 

 Gjennomførte tiltak av ulik kompetanse- og kulturbyggende art – se tiltak. 

4.1.5 Tiltak 

Det er betydelig nivåforskjell på hva prosjektene regner som tiltak, fra å planlegge, utarbeide og 

vedta en ferdig strategisk kompetanseplan som ett tiltak, ned til gjennomføring av enkeltmøter med 

rådmann og prosjektgruppe. Med den ulike gjennomsiktbarhet som finnes i de ulike årsrapportene, 

er det en umulig oppgave å «transkribere» rapporteringene over i ett, homogent format. Vi har 

derfor regnet ett rapportert tiltak som ett tiltak, uansett innhold i tiltaket. I tillegg er det forskjellig 

hva de enkelte kommunene definerer som tiltak og hva de definerer som effekt-, del- og resultatmål, 

som tidligere påpekt. Alle fordelinger av tiltakene og beregninger av gjennomsnittstall må derfor 

vurderes med dette for øye, og tas mer som indikative størrelser for utviklingen i prosjektene, 

snarere enn eksakte uttrykk for utvikling og fordeling av tiltakene. 

Kommunene har rapportert inn 93 store og små tiltak innen Kompetanse og rekruttering for 2013. 

Med ovennevnte forbehold fordeler disse seg som følger: 
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Tabell 4.4 Status på tiltak 

Status på tiltak Antall 

Gjennomførte 59 

Under gjennomføring 26 

Planlagte 8 

I alt 93 

 

Vi ser av tabell 4.4 at kommunene i pulje 1 er godt i gang med tiltakene sine. 59 av 93 oppgitte tiltak 

er ferdigstilt, 26 er under gjennomføring og 8 er under planlegging. 

Vurdering av tiltakene 

Gode tiltak bør være forankret i forsknings- og/eller erfaringsbasert kunnskap, og formuleringen av 

tiltakene bør være utformet på en mest mulig handlingsfremmende måte.  

Når det gjelder tiltak er kommunene i 2013 kommet godt i gang, så vi over. I 2012 var tiltakene i stor 

grad på tegnebrettet – om de i det hele tatt var der. Vi ga prosjektene kredit for beskrivelse av sine 

planlagte tiltak, men manglet egentlig substans for en reell sammenliknende vurdering. Vi vurderte 

likevel at bare en drøy fjerdedel av prosjektene hadde tiltak eller planer om slike, som da kunne fått 

en score på 5 eller over.  

Tabell 4.5 Vurdering av tiltak 

Tiltak årsrapporter for 2013 Antall 

Andel tiltak vurdert til 6 2 

Andel tiltak vurdert til 5 57 

Andel tiltak vurdert til 4 13 

Andel tiltak vurdert til 3 14 

Andel tiltak vurdert til 2 2 

Andel tiltak vurdert til 1 5 

Gjennomsnittsskåre 93 

 

Av tabell 4.5 over ser vi at gjennomsnittsskåren for tiltakene i 2013 ligger over 4 og at 59 av de 93 

tiltakene fyller våre formalkrav til 5 eller over. Det betyr at kvantifisering og tidsfrister er på plass for 

mange tiltak. Vi ser likevel at mange av disse tiltakene er nokså små, og kanskje burde betraktes som 

”milepæler” innen litt større tiltaksområder. 
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Tabell 4.6 Oversikt over ulike type tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av tabell 4.6 ser vi fordelingen av tiltak på ulike satsingsområder i 2013.  Tallene for 2012 er ikke 

direkte sammenliknbare, gitt ulike faser i prosjektene, men vi kan se på kommunene eller 

prosjektene som enheter:   

I 2012 så vi at 9 av 11 kommuner satset på å utvikle strategiske kompetanseplaner og at 7 kommuner 

planla eller gjennomførte tiltak for å kartlegge eksisterende og nødvendig kompetanse. 6 kommuner 

var i ferd med (å planlegge) tiltak for å påvirke kulturen for læring. I 2013 ser vi at disse 

tiltaksområdene følges opp.  

Samarbeid med andre kompetansemiljøer synes mindre utbredt i 2013 enn det så ut til å bli i 2012, 

da 5 kommuner rapporterte slike tiltak eller planer om slike. I 2013 rapporteres det til gjengjeld om 

en rekke tiltak med sikte på å innføre programmer/rutiner/prosedyrer/retningslinjer etc. med sikte 

på sikre en bedre utnyttelse og utvikling av kompetansen i kommunene.    

Eksempler på de ulike tiltakene fra rapportene for 2013 er: 

Strategisk kompetanseplan 

Strategisk kompetansestyringsplan 

Skal utarbeide kompetanseplan for Helse- og velferdssektoren innen 2015 

Type tiltak i 2013 Antall tiltak 

Strategisk 
kompetanseplan  

Hele kommunen 8 

Enhet/sektor  1 

 
Kartlegging  

Kompetansebehov/krav i 
framtiden 

9 

Kompetansebeholdning 
(dagens) 

6 

 
Kompetansetiltak  

Rekruttering 5 

Kompetanseutvikling 
(kurs/opplæring) 

8 

Mobilisering av kompetanse 2 

 
 
Kultur for læring  

Motivasjons- eller 
holdningstiltak (herunder 
temadager) 

13 

Organisatoriske tiltak som 
styrker læringskulturen 

5 

Innføre programmer  15 

Samarbeid med skoler/ 
høgskoler/ fylkesmann 
og andre 
kompetansemiljøer 

 

3 

Annet  18 

SUM  93 
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Tiltaksplaner – for kompetanse og strategisk plan 2014 – 2017 

6 kommunale planer, en regional tiltaksplan og en regional strategisk plan (ikke ferdig) 

Kompetansekartlegging 

Kartlegging av stillinger; instrukser, stillingsstørrelse, ønsket utvidelse mm. for alle ansatte i 

helse. Dette arbeidet danner godt grunnlag for nye tiltak og videre prosjektutvikling. 

Høst 2013 forberedt vitenskapelig basert brukerundersøkelse med spørsmålsbatteri som skal 

kunne sammenliknes med /matche deler av medarbeiderundersøkelsen (holdning er og 

oppfatninger av tjenestekvalitet sett i forhold til brukernes opplevelser av tilsvarende). Første 

resultat foreligger våren 2014. 

Kompetanseanalyse pr tenesteområde. 

Kartlegge behov og omfang for ev. e-læring 

Kompetansetiltak 

Gutta boyz på tokt i barnehagen: Det skal sommeren 2012 åpnes for en annerledes 

sommerjobb i barnehagen, slik at en på sikt skal få flere menn til å søke jobb i barnehagen. 

Tiltaket gjentas sommeren-13. 

Rekrutteringsaktiviteter. 

For å styrke alle ledernes kompetanse om kompetanse og for å sikre at de har felles 

begrepsforståelse av dette, skal de våren 2014 etablere små studiegrupper for å gå gjennom 

boken "Strategisk kompetanseledelse, 3. utg.- Linda Lai (2013)". 

Kurs og internundervisning rus – psykisk helse. Internt ut fra kommunenes egen kompetanse 

og i samarbeid med helseforetak ut fra Samhandlingsreformen. 

Kultur for læring 

Karrieredager i kommunene tuftet på innspill og analyse av kommunenes strategiske ledelse 

6 kursdager – ca 130 deltakere. 

Etablere lønn som incitament for ansatte til å ta og sluttføre prioritert etter- og 

videreutdanning. 

Temadag – tillitsvalde og leiarar, ass. professor Stig Holen HiHM. Tema: Strategisk 

kompetansestyring og kvifor dette er av betydning. Underliggande psykologiske faktorar. 

Idé-dugnad forberedt for gjennomføring i jan.-feb. 2014. 

Når det er etablert minimum 10 faste lærlingeplassar i kommunen. 

Motivasjonsseminar for alle ansatte: "Bevisstgjørende kommunikasjon og gode relasjoner på 

arbeidsplassen". 
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Innføring av programmer/rutiner/prosedyrer/retningslinjer etc. 

Fra jul til hjul.. Rekruttering satt i system: Prosjektet skal utforme et årshjul for rekruttering, 

som viser hvilke faste informasjons-, profilerings- og rekrutteringsaktiviteter som Brønnøy 

kommune skal gjennomføre i løpet av et år. 

Ta i bruk rekrutteringsmodul i ansattsystemet. Web-basert elektronisk søknadsverktøy ledige 

stillinger inkl. elektronisk CV 

Når det er etablert felles metode for utviklingsarbeid.  

Når kvalitetskriteria i kommunen er etablert. 

WS/kafébod. Metode for innspill til innhold i ny lederutviklingspakke med utg.pkt. i 

kompetansebegrepet (kunnskap, ferdigheter, evner, holdninger). 

Revidere medarbeidersamtalen - Implementere vedlikehold av CV 

Samarbeid med skoler/ høyskoler/ universitet og/eller eksterne aktører 

Vår 2013 fullført 1 års deltagelse i KS ROBEK II-nettverk som har gitt kommunen økt 

kompetanse i mål- og resultatstyring og 1. versjon tilpasset styringsverktøy utarbeidet og tatt 

i bruk. Deltagere fra trepartssamarbeidet. 

Tre fra prosjektgruppen deltok på "Saman om.. Erfaringskonferanse i Oslo 18. juni. 

Pilotprosjekt e-læring i samarbeid med 4 andre regioner og KS/KommIT. 

4.1.6 Opplevde hindringer 

Lokale hindringer 

Tabell 4.7 Oversikt over lokale hindringer 

Lokale hindringer Antall 

Nøkkelpersoner slutter 4 

Intern prioritering i ledelse 8 

Kompetanse og felles forståelse/forankring  6 

Kommuneøkonomi 2 

Trepartsamarbeid 2 

Annet 4 

Sum 26 

 

Vi ser at vel en tredjedel av de lokale hindringene som kommunene oppgir at de møter på, handler 

om, er prioritering og forankring i ledelsen. Prosjektkompetanse og omforent forståelse av 

situasjonen i organisasjonen er også en hyppig utfordring, som forsterkes av stram økonomi, 

endringer i prosjektorganisasjonen – og nye og uvante samarbeidsformer. 

Under følger eksempler på lokale hindringer som kommunene opplever. Dette er sitater fra 

kommunenes rapporter. 
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Nøkkelpersoner slutter 

Mange utfordringer i 2013: Personalsjef sluttet og det tok tid å få ny på plass og få fremdrift i 

delprosjektene han er ansvarlig for. Størst utfordring: Rådmann og ass. rådmann sluttet også. 

Men Administrasjonen holdt fokus og videreførte prosjektet. God forankring "reddet" 

prosjektet. 

Prosjektleiar har samtidig hatt ansvar for andre tunge prosjekt i kommunen. Prosjektleiar har 

måtte gå inn i andre sentrale funksjonar i kommuneleiinga grunna lengre sjukefråvær. Dette 

har kravd ressursar frå saman om ein betre kommune. 

Det har vore noko utskifting i prosjektgruppa undervegs og litt forfall til prosjektmøtene. 

Av andre utfordringer som kan nevnes er utskiftinger og lengre tids fravær i styringsgruppa. 

Intern prioritering i ledelse 

Forankring. Nok tid til å ta tak i utfordringane på det enkelte arbeidsområde. 

Av ulike grunnar har me ikkje hatt deltaking frå politisk nivå på nettverkssamlingane. 

Utfordrane å sjå viktige strategiar over lang tid. 

Ei utfordring å halde fokus på kva som er drivarane våre. 

Kommunen har siden sommeren 2013 vært i en omfattende utvikling. Kommunen er nå midt 

inne i en organisasjonsutviklingsprosess, som langt på vei endrer kommunens struktur. 

Kompetanse og felles forståelse/forankring 

Det har tatt lengre tid å få forankra prosessane hos dei  lse e (vi har valt å vere tålmodige 

framfor å presse igjennom raske løysingar som dei  lse e ikkje har eigarskap  l). 

Det krever mye intern "markedsføring" og oppfølging for å oppnå en god svarprosent på 

medarbeiderundersøkelser. 

Utfordrande å nytte prosjektkompetansen og prosjektmetodikken godt nok. 

Prosjektgruppa kunne vore inndelt i fleire arbeidsgrupper med ansvar for ulike tema. 

Forankring i organisasjonen kunne vore eige tiltak for å sikre dette enno betre. Til dømes 

omtala temadag (med Linda Lai) for å starte kommunikasjon og forankring i organisasjonen 

som det vart starta planlegging av, men ikkje gjennomført. 

En lokal utfordring er god nok informasjon og systematisk prosess med kartlegging og 

analyse av behov, og ikke minst: tid til dette. Dette kan kommunene selv gjøre noe med, men 

det krever trolig noe mer holdningsendring, og at kompetanse blir en naturlig del av 

samfunnsplandelen i kommuneplan. 
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Kommuneøkonomi 

I tillegg er kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon, der det fortløpende ses på 

nedskjæring og innsparende tiltak. Alle ansatte berøres av prosessene som pågår. Et stort 

fokus blir opp mot organisatoriske endringer og den økonomiske rettesnor som hele 

organisasjonen må jobbe seg inn mot. 

Trepartsamarbeid 

Samhandling mellom parter er ei utfordring. Eierskap og trepartsamarbeid er ei utfordring. 

Trepart-samarbeidet har vore etablert, men kunne kanskje hatt meir samhandling. 

Tillitsvalde i prosjektgruppa har ikkje vore med på leiarmøta. 

Annet 

Det kom konkrete forslag om å avvikle Saman om ein betre kommune som eit tiltak for å 

kutte kostnader. Dette vart ikkje gjort. Årsakene til at det kom opp forslag om å avvikle 

prosjektet kan vere fleire, men ei årsak kan vere lite informasjon om resultata frå prosjektet. 

Informasjonsarbeidet har vore mangelfullt i 2013. Kommunen har i liten grad eigne ressursar 

på informasjon og kommunikasjonsarbeid. Det aller meste avheng av kva prosjektleiar 

produsera sjølv. Det har vore meir fokus på praktisk arbeid enn å fortelje om kva vi gjer og 

kva vi oppnår. 

Datainnsamling i forhold til kompetansekartlegging og vedlikehold av CV 'er. 

Sentrale hindringer 

Det oppgis ikke mange opplevde sentrale hindringer.  

Et par ønsker: 

Savner mer personlig oppfølging fra sentralt, om ikke annet en e-post som inviterer til å ta 

kontakt. 

Sterkere bruk/involvering av andre kommuner i vår pulje. 

4.1.7 Læringspunkter/hva fremheves fra prosjektene? 

Læringspunktene som fremheves i prosjektene grupperer seg i tre kategorier: 

 Tiltak som øker kompetanse og rekruttering (som gir direkte resultater) 

 Tiltak som gir positive kulturendringer 

 Gode måter å organisere prosjektet på 

Under har vi eksemplifisert læringspunktene. Dette er sitater fra kommunenes rapporter.  

 

Eksempler på tiltak som øker kompetanse og rekruttering (som gir direkte resultater) er: 

Veilederprosjektet har laget en god modell for veiledning av nytilsatte som har 

overføringsverdi på tvers av hele organisasjonen. Delprosjekt "Gutta Boyz" har gode 
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resultater. Vi er stolte av vår kompetanseplan og verktøyet utviklet for strategisk 

kompetansestyring. Ønsker å fremheve styringsgruppens invovering i prosjektet fremover, 

med sterkere samarbeid og mer invovering. Vi ønsker å bli flinkere til å fremheve resultatene 

av prosjektet - framsnakking er lov! Viktig med informasjonsflyt - sterkt fokus på dette 

fremover. 

Luster kommune sitt program for introduksjon og oppfølging av nye medarbeidarar gjeld 

primært for arbeidstakarar med ein avtalt prøvetid på inntil seks månader i høve til 

arbeidsmiljølova § 15-6.  Deler av programmet kan også nyttast ved intern rekruttering og 

flytting av medarbeidarar. 

Programmet består av tre hovudfasar – før, ved og etter arbeidstakar sin tiltreding. 

Overskriftene er førebuing, mottak og oppfølging. Det skal sikre god introduksjon til 

arbeidsoppgåvene, arbeidsmiljøet og organisasjonen. Vidare sikre oppfølging av arbeidstakar 

si tilpassing til arbeidet ved fysisk tilrettelegging, praktisk informasjon, utprøving, rettleiing 

og evaluering undervegs. Nye medarbeidarar skal bli kjend med arbeidsgivar sine krav og 

rettar til arbeidstakarar. Det blir føresett at nye medarbeidarar aktivt orienterar seg og stiller 

spørsmål om tilhøve som vedkjem arbeidet. Vi ønskjer at arbeidstakar vil trivast og yte sitt 

beste hjå oss. 

Vi har etablert et helhetlig system med verktøy som vi nå skal anvende til kompetansestyring 

(MAUR - Mobilisering, avvikling, utvikling og rekruttering) herunder arbeider for å få på plass 

kompetansestyringsplanen (overordnet) og bemannings-/kompetanseplaner på tjenestenivå. 

Eit arbeid som har vore omfattande og gjeve bra resultat er innføring av tenkjemåten og 

styringsprinsippet heilskapeleg styring. Det var ved oppstart av denne milepælen ei 

oppfatning av at heilskapeleg styring handla om dataverktøyet BetreStyring. Verktøyet utgjer 

berre 20%  medan arbeidsmetodar, møtestruktur og agenda, utarbeiding av mål, utarbeiding 

av tiltak, implementering av tiltak m.m. utgjer 80 % av prinsippet. Å endre ein kultur for 

korleis styre ei verksemd er omfattande og skapar ofte nokre konfliktar. Det er kanskje først 

no vi ser kor omfattande denne oppgåva var! 

Eksempler på tiltak som gir positive kulturendringer er: 

 i meiner at det arbeidet vi held på med i dei to arbeidsgruppene vil påverke alle dei  re 

temaområda dykk har sa  opp nærvær, hel d, kompetanse-rekru ering og omdømme, og 

det på ein posi v måte.  kkurat denne heilskaplege tenkinga meiner vi er vik g å få fram. 

Lukkast ein med t.d. nærværsarbeid vil det også påverke omdømme  l kommunen.  ing 

henger saman, men det er vik g å  nne den  raude tråden .  i har opplevd at ved å bruke  d 

på å få ei felles erkjenning av de e, har det bli  enklare å forankre denne type arbeid ute 

blant dei tilsette – men det tek  d, mykje lenger  d enn det vi først rekna med (og kanskje det 

er ein kon nuerleg prosess, noe ein må arbeide med heile  da). 

Eksempler på gode måter å organisere prosjektet på er: 

Prosjekt vs drift:  I en hver organisasjon kan prosjektarbeid og dri sfunksjoner være en 

u ordring og det tar  d å skape forståelse for  dsbruk.  i mener å se at det gir gode 

resultater når ansa e involveres godt i det arbeidet som skal u øres.  
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 illit i starten: Det er avgjørende å skape  llit i starten av et prosjekt, uten en felles pla orm 

som bygger på trygghet og forståelse kan prosjektet mislykkes.  i har lært at det i liten grad 

ny er og en erfarer at det er svært vanskelig å gjennomføre innovasjonsarbeid uten at de e 

ligger i bunnen. 

God forankring:  rosjekt er sårbare ut fra  ere forhold.  t tre-part samarbeid involverer 

mange, og også i vårt prosjekt har det vist seg at noen har slu et og nye har kommet  l.   

praksis betyr det at reforankring må  nne sted kon nuerlig i prosessen underveis – og det har 

vært krevende.  n lærdom er for oss at enda  ere må  eie  prosjektet og involveringen må 

være enda sterkere. Hovedeieforholdet må ligge hos etaten hvor prosjektet skal 

gjennomføres. 

Samarbeidet mellom administrasjon og tillitsvalde er ein positiv faktor i prosjektet.  Gjennom 

dette har vi eit godt talerør både inn i leiarnivå og inn mot tilsette. 

Gode refleksjonar gjennom at vi kjem frå ulike områdar i kommunen. Saken blir sett frå 

administrasjonen og frå tillitsvalde som ofte kjenner godt dei ulike utfordringane innan 

tenesteområda.  Vi har fått til gode planer og system, sett frå vår kommune sitt ståstad. 

Fra 2013 er Hobøl en av fire kommuner tilknyttet et 3-årig forskningsprosjekt i BI-regi: 

Prosjekt Drivere for verdiskaping/opplevd tjenestekvalitet, med nevnte nyutviklede 

medarbeider- og brukerundersøkelse. 

Arbeidet og prosessen med e-læringsportal for kommunesektoren! Kjempeviktig , utfordrende 

og spennende! I dette arbeidet tar vi med oss all den erfaring og kunnskap som vi har høstet i 

forbindelse med ”Rett kurs!” og programmet Saman om ein betre kommune. 

4.1.8 Egenvurdering av prosjektene 

I 2012 rapporterte 11 av 12 prosjekter (Ikke Lunner). 10 av disse fylte ut selvevalueringsskjemaet, 

men kun 9 med tall. Løten ga kun tekstlige kommentarer. Snitt for de 9 prosjektene var 4,4 på en 

skala 1 (dårligst) til 6 (best): 

Tabell 4.8 Kommunens egenvurdering 

Dimensjon 2013 2012 

Behov 5,0 4,6 

Løsning 4,0 3,9 

Prosjektleder 4,5 4,4 

Team 4,8 4,7 

Forankring 4,2 4,3 

Gjennomsnitt 4,5 4,4 

 

I 2013 rapporterte også 11 av 12 prosjekter, denne gang fikk Finnøy og Rennesøy ikke levert innen 

fristen. 9 prosjekter fylte delvis ut selvevalueringsskjemaet. Løten nøyde seg med å vurdere behovet 

(stort), mens Hobøl og Lom synes det er for tidlig å vurdere løsningen. 

Det fremkommer av tabell 4.8 at mottatte evalueringer tyder på at kommunene i 2013 er litt mer 

tilfreds med sine prosjekter enn de var i 2012. De opplever i enda større grad enn tidligere at 

prosjektet treffer i forhold til de lokale behovene. Prosjektene er som sist godt fornøyde med team 

og prosjektledelse og relativt godt fornøyd med forankringen.  
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Løsningene er de også rimelig fornøyde med: 

Dyrøy: 

 iltak for å bedre arbeidsmiljø, viser at de ansa e er mer  lfreds og engasjerte i jobben sin. 

Sykefraværet er synkende i 4. kvartal, men utviklingen må sees over et lengre  dsspenn. 

 kt kompetanse på digitale verktøy.  lere ansa e har få  hevet sin kompetanse innenfor    . 

Moderne meldingssystemer i PLO er tatt i bruk og verktøy knyttet til velferdsteknologi 

forsøkes implementert. 

 arnehagen har få  egen ne side og foreldre/ansatte kommuniserer via denne kanalen. 

Månedsplaner legges nå ut på ne siden slik at foreldre kan skrive den ut. 

Gloppen: 

Målretta rekruttering av etterspurt kompetanse til ledig stilling eller framtidige identifiserte 

behov = OK tiltak. 

Øvrige tiltak i milepælsplanen har vore relevante og gjeve positive resultat, men det er for 

tidleg å konkludere med om vi får alle gevinstane (ønska situasjon) vi ynskjer. 

Hobøl: 

Nyere forskning viser at det er en vesentlig sammenheng mellom kompetansemobilisering og 

merverdiskaping. Vi får en indikasjon på om tiltakene virker/løser "behovet" først ved måling 

nr. 2 i 2014 og 2015. 

Luster: 

Det er for tidleg å seie om våre tiltak løyser våre behov fullt ut. 

Me har tru på at dei gjennomførde tiltaka (overordna strategisk plan for rekruttering og 

kompetanseutvikling, eit nytt introduksjonsprogram for nytilsette samt oppbygging av ein e-

læringsportefølje) vil gjere kommunen i stand til betre å møte utfordringane med rekruttering 

og kompetanseutvikling på kort og lengre sikt. 

Vesterålen: 

1.  ompetanseutvikling er ”ferskvare”.  i ser at ”akutte” behov raskt og effektivt kan løses 

med enkeltstående kurs eller kursrekker. Men dette er ikke det viktigste i 

kompetanseutviklingen. Det blir som pyntefjær i hatten – de blåser fort av når det er storm, 

og i Vesterålen har vi mye vær. Et langt viktigere perspektivet er å få til kompetansestrategier 

som bygger på enda større helhetstenking, og som griper fatt i de gjennomgripende 

utfordringene som kommunene står ovenfor: At vi har svær mange ufaglærte i kommunene, 

at vi framover vil trenge betydelig antall folk med høyere utdanning, at vi trenger helt ny 

kompetanse og kompetanseendring, at kommunene har dårlig økonomi og ligger geografisk 

vakkert til, men langt fra både fylkets og statens maktsentra og kompetansesentra. Derfor 

må vi jobbe med løsninger som e-læringsportal, hvor også internkontrollen med 

kompetanseutvikling i organisasjonene (kommunene) vil kunne bli langt bedre. I tillegg må vi 

bli gode bestillere av kompetanse, og vi må våge å gjøre grep for å løse de utfordringene som 

vi vet er der og som er forferdelig vanskelig å få gjort noe med – for eksempel jobbe med 
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”Motivasjonsløft”. Og når det gjelder alt dette er vi faktisk på god vei, men vi har langt igjen å 

gå. Vi ser imidlertid helt klart at vi gjennom regionalt samarbeid og e-læring langt på vei kan 

dekke kompetansebehov på en enda bedre måte enn vi gjør i dag. 

2. Når det gjelder iverksatte kurs og kursrekker gjennomfører RKK evaluering i etterkant av 

hvert enkelt kurs. Slik ser vi hva som fungerer og ikke fungerer på ”individnivå”. Den nye e-

læringsportalen vil i tillegg kunne registrere brukertilfredshet i og med at brukerne kan sette 

”karakter” på hvert enkelt kurs de gjennomfører. R   har i tillegg nær dialog med faglige 

nettverk i regionen, som Oppvekstforum, Pleie- og Omsorgsforum, Kultursamarbeidet, 

Helsesøsternettverket, Folkehelsekoordinatorene, IKT-nettverket, Rus- og psykiatrinettverket, 

Rådmannsutvalget, osv. Dialog med disse gir den beste forståelse av hva som fungerer, ikke 

fungerer, og hva som må gjøres videre. I tillegg er Kompetanseutvalget (personalsjefene) 

fagutvalg for RKK, og legger føringer for den jobben prosjektledelsen skal gjøre. 

Kompetanseutvalget er navet og den viktigste brikken for å få god flyt og framdrift i arbeidet 

med kompetanseutvikling i Vesterålen når det gjelder kommunesektoren. 

4.1.9 Oppsummering 

Målsettinger 

De viktigste effektene kommunene er ute etter gjennom sine rekrutterings- og kompetanse-

utviklingsprosjekter er å opprettholde og styrke kapasitet og kvalitet i tjenestetilbudet, styrke 

arbeidsmiljøet og bidra til mer effektive arbeidsprosesser.  

Strategisk kompetansestyring består i henhold til Kunnskapsgrunnlaget av tre hovedelementer: 

planlegging, gjennomføring og evaluering. Strategisk kompetansestyring kan både handle om å 

iden  sere manglende formell kompetanse i virksomheten og legge planer for å re e på det, men 

like viktig er å legge  l re e for kon nuerlig kompetanseutvikling og læring.  rganisasjonslæring 

handler om å sikre at alle ansatte deltar i læring som del av virksomhetens organisasjonsutvikling.  

De resultatmålene kommunene jobber med synes godt forankret i Kunnskapsgrunnlaget. 

Kommunenes resultatmål er å etablere strategiske kompetanseplaner for bedre kompetansestyring, 

herunder få en oversikt over eksisterende (og ubenyttet) kompetanse og fremtidig 

kompetansebehov, etablere kvalitetskriteria og implementere systemer og prosesser for bedre 

kompetansestyring og medarbeiderutvikling. 

5 av 11 prosjekter rapporterer at de har nådd ett eller flere av sine definerte del-/resultatmål. Ingen 

ser seg ferdig med prosjektet.  Av de rundt rapporterte 50 del- /resultatmålene er omlag 10 kvittert 

ut.  Hovedutfordringen for prosjektene er mangelen på kvantifiserte mål og definerte målemetoder å 

kunne rapportere på. Kunnskapsgrunnlaget fremholder godt definerte resultatmål, milepæler og 

måling av progresjon som suksessfaktorer både for å nå strategiske, overordnede mål og for å sikre 

trykk på og motivasjon i prosjektet. 

Tiltak 

Til tross for til dels mangelfullt definerte resultatmål, er kommunene meget godt i gang med å 

gjennomføre tiltak.  Prosjektene har rapportert inn 93 store og små tiltak innen Kompetanse og 

rekruttering for 2013. 59 av 93 oppgitte tiltak (63 %) er ferdigstilt, 26 er under gjennomføring (28 %) 

og 8 (9 %) er under planlegging. 
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Det synes å ha vært lettere å følge kunnskapsgrunnlagets anbefalinger om mål og målinger på dette 

nivået og hovedtyngden av tiltak fyller de fleste av våre definerte formalkrav til enkelttiltak. 

Kommunene er godt i gang med å etablere (strategiske) kompetanseplaner, kompetansekartlegging, 

målrettede rekrutterings- og kompetansetiltak, tiltak for å styrke kultur og motivasjon for å lære å 

utnytte hverandres kompetanse. Det etableres nye rutiner, prosedyrer og programmer for å sikre 

implementeringen og det rapporteres om nyttige samarbeidsprosjekter med andre 

kompetansemiljøer. Samarbeidstiltakene ut over ”Saman om” synes likevel noe mer begrenset enn 

det syntes å ligge an til i 2012. 

Egenevaluering og erfaringer 

Kunnskapsgrunnlaget pekte også på suksessfaktorer med hensyn til gjennomføring av tiltak. Noen av 

punktene var: 

 Tiltakene må ta utgangspunkt i medarbeidernes behov 

 Tiltakene må ta utgangspunkt i virksomhetens overgripende oppgaver og mål 

 Ledelsen må også delta i tiltakene 

 Kommunikasjonen må være god 

 De ansatte må involveres 

Denne kunnskapen synes å ha påvirket kommunens måter å gjennomføre prosjektene på.  Vi ser ut 

fra egenvurderingene at kommunene er minst like tilfreds med sine prosjekter i 2013 som i 2012, 

særlig med hensyn til identifisering av behovet og organisering av prosjektene, men også valg 

avløsninger.  

Mange av de gjennomførte tiltakene, blant annet de som handler om kompetanseutvikling og 

samlinger vil kunne gi ledere og medarbeidere en økt forståelse for viktigheten av arbeidet og 

således virke som forankringstiltak. Det rapporteres om god forankring – men også om behov for å 

sikre prioritet og oppmerksomhet på prosjektene fremover. 

Når det gjelder kommunenes lokalt utfordringer handler dette i et internt perspektiv i stor grad om 

det å bygge kompetanse og felles forståelse og evnen og viljen til å prioritere tiltakene. Også disse 

refleksjonene er i tråd med kunnskapsgrunnlaget.  

Vi har sett at de erfaringene og læringspunktene kommunene trekker frem i stor grad handler om 

hvordan oppnå eller sikre resultater. De forholdene kommunene pekte på handler om tiltak som gir 

effekt, enten direkte eller indirekte gjennom kulturendringer og om gode måter å organisere 

prosjektene på. 

Resultater 

Flere kommuner er i 2013 fremdeles opptatt av at «ting tar tid». Ingen kommuner ser seg ferdig med 

prosjektet – og noen oppfatter seg fremdeles å være i en relativt tidlig prosjektfase. 
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4.2 Kompetanse – rekruttering Pulje 2 

4.2.1 Bakgrunnsdata 

Det foreligger oppstartsrapport (per 1. mai 2013) for 10 prosjekter i pulje 2. Dette omfatter 13 

kommuner. 11 prosjekter har sendt inn årsrapport for 2013 (per 1. februar 2014). Dette omfatter til 

sammen 14 kommuner. 

Målgruppe for prosjektene  

Det er stor variasjon i målgruppe for prosjektene. Målgruppe er alle ansatte i kommunen, alle 

ansatte i sektor eller enhet, spesifikke yrkesgrupper, nøkkelstillinger, lærlinger, de som arbeider med 

flyktninger mm.  

4.2.2 Hovedmål/effektmål 

Benevnelsene hovedmål og effektmål viser til to delvis ulike dimensjoner. I dimensjonen hovedmål – 

delmål vises det til at man kan nå målsettinger (delmål) som bygger opp mot eller utgjør en 

delmengde av hovedmålet. I dette ligger det også ofte en forventning om en tidsdimensjon på en slik 

måte at man når delmålet før hovedmålet. I dimensjonen resultatmål – effektmål inngår det også et 

tidsperspektiv. Resultatmålene er tiltaksorienterte og formuleres på en slik måte at man skal se hva 

som er de ønskede resultatene av tiltakene, mens effektmål er mer langsiktige og følger av at 

resultater oppnås. I vår gjennomgang av kommunenes rapporter har vi benyttet begge dimensjonene 

når vi har vurdert målsettingene. 

Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Tabellen viser i hvor stor grad (på en skala fra 1-6) prosjektenes oppfyller kriteriene til relevans og 

målformulering. 6 er høyeste skåre.  

Tabell 4.9 Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Hovedmål/effektmål Årsrapport 2013 
N=22 

Oppstartsrapport 
N=20 

Antall mål vurdert til 6 3 2 

Antall mål vurdert til 5 6 3 

Antall mål vurdert til 4 6 5 

Antall mål vurdert til 3 0 3 

Antall mål vurdert til 2 7 5 

Antall mål vurdert til 1 0 2 

Gjennomsnittsskåre 3,9 3,4 

 

Vi ser av tabell 4.9 at gjennomsnittsskåren for hovedmålene har økt fra 3,4 i oppstartsrapport til 3,9 i 

årsrapport. I oppstartsrapportene var det stor spredning i vurderingen av hovedmål/effektmål. Det 

vil si at det kunne være vanskelig å skille mellom hovedmål/effektmål og delmål/resultatmål og at 

ambisjoner, kvantifisering og/eller tidsavgrensning kunne være mangelfull. I årsrapporteringen har 

det skjedd en bevegelse fra stor spredning til en klart større andel hovedmål/effektmål der 

ambisjonen angis, at hovedmål/effektmål er tydeliggjort og der målene er kvantifisert og til en viss 

grad tidsavgrenset.  Årsrapporteringen avdekker at det fortsatt er 7 av målene som ikke lar seg tolke 

hvorvidt de er effektmål, resultatmål eller tiltak. 
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Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

Rapportene er ikke entydig i begrepsbruken. Begrepene hovedmål, målsetting, formål, prosjektmål 

og effektmål brukes alle i rapportene. Felles for disse er at de gir uttrykk for en ønsket effekt fram i 

tid. I all hovedsak handler effektmålene om "Rett kompetanse på rett plass til rett tid". 

Sitat hovedmål/effektmål: 

"Enhetene NN og NN har nok nødvendig kompetanse på rett plass til rett tid innen 

31.12.2014" 

"NN kommune skal til enhver tid ha rett person med riktig kompetanse i kommunale 

stillinger" 

"Lettere å rekruttere rette personer med rett kompetanse" 

"Attraktiv arbeidsplass som fører til at det er lett å rekruttere fagutdannet personell- større 

fagmiljø" 

"Trygge, rause og engasjerte medarbeidarar med rett kompetanse i alle stillingar i NN 

kommune" 

"Kommunen vil være mindre sårbar ved naturlig avgang av medarbeidere" 

"Vi tek i bruk den arbeidskraftreserven som flyktningane representerer" 

"NN kommune vert sett på som ein attraktiv læreplass for ungdom" 

"Øke stabiliteten i stillinger med nøkkelkompetanse" 

"Redusere ansettelseskostnadene med 50 prosent" 

4.2.3 Delmål/resultatmål 

Tabell 2.2 viser i hvor stor grad (på en skala fra 1-6) prosjektenes oppfyller kriteriene til relevans og 

målformulering. 6 er høyeste skåre.  

Tabell 4.10 Vurdering av delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål Årsrapport 2013 
N=22 

Oppstartsrapport 
N=20 

Antall mål vurdert til 6 3 2 

Antall mål vurdert til 5 4 3 

Antall mål vurdert til 4 8 5 

Antall mål vurdert til 3 1 2 

Antall mål vurdert til 2 4 4 

Antall mål vurdert til 1 2 4 

Gjennomsnittsskåre 3,8 3,3 

 

Vi ser av tabellen over at gjennomsnittsskåren for resultatmålene også har økt i 2013, fra 3,3 til 3,8. 
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Totalt sett har altså relevans og målformulering gjennomgått en forbedring i perioden.  Antall 4-ere 

øker fra 5 (av 20) til 8 (av 22). Dette betyr at resultatmål i større grad enn før er kvantifisert, men 

fortsatt ikke tidsavgrenset. Antall 1-ere reduseres fra 4 (av 20) til 2 (av 22), men det er ved 

årsrapportering fortsatt 7 (av 22) av resultatmålene som ikke er kvantifisert eller tidsavgrenset.  

Vurdert som to atskilte kriterier, relevans og målformulering, så viser resultatmålene i 

oppstartsrapportene omtrent samme totalscore på relevans (3,3) som på formulering (3,2). I 

årsrapportene viser totalscore på relevans 3,9 og på formulering 3,6. Fra oppstartsrapport til 

årsrapport er det altså en forbedring på begge kriterier. Den største forbedringen finner vi i 

relevansen. Vi tolker dette som at det er lettere å forbedre innholdet i målsettingene etter hvert som 

man jobber seg inn i tematikken enn å formulere dem optimalt. Kanskje fordi man anser relevans og 

faglig innhold som viktigere enn formulering, og derfor bruker mindre energi på formuleringsbiten? 

Målsatt nivå 

Det er ut fra oppstartsrapporter og årsrapporter vanskelig å gi gode sammenlikninger av 

kommunenes ambisjonsnivå. Det er stor variasjon både i type resultatmål, i antall tiltak og 

målgruppe.  

Hva delmålene/resultatmålene handler om 

Som tabell 2 viser, er delmål/resultatmål vurdert relativt lavt i henhold til de kriterier som er 

benyttet.  

Vi har trukket ut noen eksempler for både å vise hva de faglig kan handler om og litt av spredningen i 

måter å formulere resultatmålene på : 

"Utarbeide kompetanse og rekrutteringsplan og få denne vedtatt i administrasjonsutvalget" 

"100 prosent dekning av kvalifiserte søkjarar i stillingar med lovkrav til utdanning og/eller 

godkjenning" 

"Vi har fått auka deltaking (svarprosent) og betre resultat både samla og for kvar eining på 

medarbeiderkartlegginga i 2015. Konkrete resultat (tal) vil verte utarbeid i samarbeid med 

einingane" 

"Vi har gjennomført kompetansekartlegging for alle tilsette i kommunen og sikra at dette vert 

gjort for nye medarbeidarar gjennom systematisk bruk av datasystem og program for 

introduksjon av nye medarbeidarar" 

"100 prosent av lærlingene fullfører og består fagprøven" 

"Innføre rutine for sluttsamtaler" 

"Full dekning av førskolelærere" 

"Vi skal ha plassert ansvar for og ha arbeidsformer/rutiner som fremmer fokus på 

kompetanseutvikling i hele organisasjonen"  

4.2.4 Oppnådde resultater 

Pulje 2 har arbeidet ca. 1 år etter at oppstartsrapport ble levert, og det kan ikke forventes stor grad 

av oppnådde resultater. En direkte sammenligning på målt oppnådd resultat med Pulje 1 vil også 
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derfor være litt urettferdig. Alle kommunene rapporterer imidlertid i sin årsrapport for 2013 at tiltak 

er planlagt eller under gjennomføring. Noen få enkelttiltak er gjennomført, men oppnådde resultater 

i disse går ikke fram av rapportene. Det vises derfor ikke til oppnådde resultater her. 

4.2.5 Tiltak 

Å gjennomføre tiltak er en forutsetning for å skape endring i retning av et oppsatt mål. Å 

gjennomføre tiltak som er både faglig relevante, gjennomførbare og virkningsfulle er av stor 

betydning. En tiltaksanalyse er derfor sentralt i gjennomgangen av rapportene. 

Hvor mange av prosjektene rapporterer i Årsrapport for 2013 at de (i hovedsak) har a) gjennomført, 

er b) under gjennomføring, eller har foreløpig bare c) planlagt å gjennomføre tiltak? 

Tabell 4.11 Status på tiltak  

Status på tiltak Antall N=11 

Gjennomførte 1 

Under gjennomføring 7 

Planlagte 3 

 

Vi ser av tabellen over at kommunene i pulje 2 er godt i gang med tiltakene sine. Et prosjekt 

rapporterer at tiltakene i hovedsak er gjennomførte (Sørum). 7 prosjekter rapporterer at tiltakene i 

hovedsak er under gjennomføring og 3 prosjekter sier at de har de fleste tiltakene under planlegging. 

Flere av kommunene rapporterer at de av ulike årsaker enten har restrukturert prosjektet, har 

endret prosjektmål, endret målgruppe eller revurdert tiltakene. Dette kan være en årsak til at 3 av 11 

prosjekt hovedsakelig ikke har kommet i gang med tiltakene. 

Vurdering av tiltakene 

Gode tiltak bør være forankret i forsknings- og/eller erfaringsbasert kunnskap, og formuleringen av 

tiltakene bør være utformet på en mest mulig handlingsfremmende måte.  

Tabell 4.12 Vurdering av tiltak 

Tiltak Årsrapport 2013 
N=11 

Oppstartsrapport 
N=9 

Antall tiltak vurdert til 6 1 1 

Antall tiltak vurdert til 5 5 1 

Antall tiltak vurdert til 4 1 3 

Antall tiltak vurdert til 3 1 1 

Antall tiltak vurdert til 2 3 1 

Antall tiltak vurdert til 1 0 2 

Gjennomsnittsskåre 4,0 3,3 

 

Vi ser av tabellen at gjennomsnittsskåren for tiltakene er økt fra oppstart til årsrapportering. 

Rapporteringen viser imidlertid stor variasjon i tiltakene. Ved oppstart var 4 av 9 tiltak hverken 

kvantifisert eller tidsavgrenset, ved årsrapportering var dette 4 av 11. Ved oppstart var det 2 av 9 

som fylte begge disse vilkårene, dette har økt til 6 av 11 i årsrapporteringen.  

Tabellen viser at kvaliteten i tiltakene har økt ut fra de kriterier som er brukt. 
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Som nevnt er det stor variasjon i type tiltak i prosjektene. Tiltakene er delt inn i tiltaksgrupper. Disse 

er: Strategisk kompetanseplanlegging, kompetansekartlegging, kompetansetiltak, kultur for læring, 

innføring av programmer, samarbeid med skoler/ høgskoler/ fylkesmann og andre kompetanse-

miljøer. En del av tiltakene er vanskelig å klassifisere og er plassert i kategorien "annet". 

Noen kommuner har sagt at de skal utarbeide en strategisk kompetanseplan for hele kommunen. 

Andre har sagt at de skal utarbeide plan for en eller flere enheter. Noen av disse igjen har sagt de 

skal bruke dette som en mal for hele kommunen. Når det gjelder kompetansetiltak er dette rettet inn 

mot 3 ulike tiltak: et går på rekruttering, et annet på kompetanseutvikling og et tredje på 

mobilisering (hvordan synliggjøre og utnytte den kompetansen som allerede eksisterer i 

enheten/kommunen). Tiltak for kultur for læring kan kategoriseres i motivasjons- eller 

holdningstiltak og organisatoriske tiltak som styrker læringskulturen. Enkeltstående tiltak i denne 

kategorien kan nok være plassert i andre tiltaksgrupper eller "annet" da det ikke er bedt spesifikt om 

å gjøre et skille her.   
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Tabell 4.13 Oversikt over ulike type tiltak 

Type tiltak Årsrapport 2013 
N=26 

Oppstartsrapport 
N=24 

Strategisk 
kompetanseplan  

Hele kommunen 3 5 

Enhet/sektor  0 2 

 
Kartlegging  

Kompetansebehov/krav i 
framtiden 

5 1 

Kompetansebeholdning 
(dagens) 

5 1 

 
Kompetansetiltak  

Rekruttering 2 2 

Kompetanseutvikling 
(kurs/opplæring) 

5 4 

Mobilisering av 
kompetanse 

1 1 

 
 
Kultur for læring  

Motivasjons- eller 
holdningstiltak (herunder 
temadager) 

0 0 

Organisatoriske tiltak som 
styrker læringskulturen 

0 1 

Innføre programmer  0 0 

Samarbeid med 
skoler/ høgskoler/ 
fylkesmann og andre 
kompetansemiljøer 

 

1 5 

Annet  4 2 

 

Det fremkommer av tabell 4.13 over at sammensetningen av tiltak har endret seg noe fra oppstart til 

årsrapport. Oppstartsrapportene skisserer mange tiltak i kategoriene strategisk kompetanseplan (7 

av 24 tiltak), kompetansetiltak (7 av 24 tiltak) og samarbeid med skoler (5 av 24 tiltak). I årsrapporten 

rapporteres det om færre tiltak i strategisk kompetanseplanlegging (3 av 26 tiltak), mens det 

rapporteres om flere tiltak under kategorien kompetansekartlegging (10 av 26 tiltak). Kategorien 

"annet" er økt fra oppstart (2 av 24 prosjekt) til årsrapport (4 av 26 prosjekt) og omfatter en rekke 

ulike enkeltstående tiltak som ikke åpenbart kan kategoriseres under noen av de andre kategoriene.  

Det er tydelig at det er foretatt vurderinger og endringer i tiltaksporteføljen etter oppstart. 

 

Eksempler på de ulike tiltakene er (sitert): 

Strategisk kompetanseplan 

"Utarbeide strategisk plan med tiltaksplan/ opplæringsplan i prosjektperioden, desember 

2012-september 2013" 

"Utarbeide mal for strategisk kompetanseplan til bruk for andre enheter i NN kommune.." 

Kompetansekartlegging 

"Kartlegging av partssamarbeidet" 
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"Spørjeskjema leiarar: Om behovet for læring, kva gruppe. Kva er gjort med 

medarbeidarundersøkinga 2013? Rekrutteringsutfordringar, kompetansekartlegging – 

status" 

"Kartlegging av deltidsansatte og ønsker/behov mht. utdanning/videreutdanning" 

"Kartlegge og registrere kompetanse" 

"Kartleggje/analysere framtidig behov for kompetanse" 

Kompetansetiltak 

"Gjennomføring av tiltakene i tiltaksplanen. Tiltaksplanen inneholder 19 tiltak, hovedsakelig 

ulike kurs, sikkerhetskurs som er lovpålagt, oppdateringskurs i dataprogrammer, 

avløpsrensekurs, lederkurs soneledere, kurs for driftsoperatører osv." 

"Undervisningsrekke i tema "flerkulturell forståelse". Et dags seminar og 8 dobbeltimer" 

"Temadag om kompetanseutvikling for ledere og tillitsvalgte" 

"Temadager, lederkurs" 

Kultur for læring 

Prosjekt "etisk refleksjon" 

"Fagdag erfaringsdeling 20 deltakere" 

"Besøk/hospitering i andre kommuner/regioner 22 deltakere" 

"Felles fagsystemer, felles strategisk kompetanseplan, utprøving av felles tjenester (flere 

kommuner)" 

"Innføre rutine for sluttsamtaler" 

Innføring av programmer 

"Elektronisk introduksjonsprogram nytilsette" 

"Utarbeide introduksjonsprogram for leiarar 

Samarbeid med skoler/ høyskoler/ universitet og/eller eksterne aktører 

"Delprosjekt Kompetanseløft i barnehagene er et toårig kompetansetiltak som gjennomføres i 

samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus" 

"Kommunen har studiesenteret.no lokalisert på stedet og det vil være naturlig at prosjektet 

samarbeider nært med studiesenteret"  

Ovennevnte eksempler er tiltak som enten er planlagt eller under gjennomføring og i varierende grad 

konkretisert.  

 



 
80 

 

4.2.6 Opplevde hindringer 

Lokale hindringer 

Det rapporteres i liten grad om større hindringer som klart går ut over prosjektene. Men i den grad 

en skal kategorisere de hinder som nevnes kan dette gjøres på følgende vis: 

 Mangel på engasjement (vansker med å motivere ansatte, ledere eller prosjektgruppe) 

 Intern prioritering (prosjektet konkurrerer med andre gjøremål, enten for prosjektleder eller 

andre som involveres i prosjektet) 

 Kompetanse og felles forståelse (forståelse for tematikk, bakgrunn, hensikt i 

organisasjonen/målgruppen) 

 Tid og ressurser 

Det må presiseres at både lokale og sentrale hindringer beskrives mer som utfordringer som må 

løses, mer en opplevde hinder. 

Eksempler på lokale hindringer som kommunene beskriver er (sitater): 

Engasjement/begeistring 

"Det er alltid utfordrende å skape begeistring og glødende interesse for et utviklingsprosjekt, 

selv om mange ser at ulike tiltak kan ha god effekt…" 

"Det er en utfordring å få ansatte til å fylle ut kartleggingsskjemaene" 

"Noko lavt engasjement i prosjektgruppa" 

Intern prioritering 

"… det kan råde en viss prosjekttretthet både blant ledere og andre ansatte.." 

"Kultur for ikkje å ha tid til endringar" 

Kompetanse og felles forståelse 

"…Det har heller ikke vært fokus på deling av resultater og kompetanse mellom …… og resten 

av organisasjonen" 

 "Deltaking på og forståing i organisasjonen kvifor vi skal kartleggje kompetanse" 

Tid og ressurser 

"Økonomi i einingane til å kunne avsjå arbeidstakarar til å delta i arbeidsgrupper" 

"Kommunene er allerede så på etterskudd med tjenesteproduksjon grunnet manglende 

kapasitet og ressurser at det er problemer å avse tid til prosjektdeltakelse for om mulig å få 

en bedre hverdag" 
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Sentrale hindringer 

Den eneste sentrale hindring som blir nevnt er at en uforholdsmessig stor del av prosjektmidlene går 

med til reise og opphold for flere av kommunene. Kommunene velger på tross av dette å prioritere 

nettverkssamlingene. 

4.2.7 Læringspunkter/hva fremheves fra prosjektene? 

Det fremheves i 5 av oppstartsrapportene at prosjektet vil legge vekt på læring og ny praksis. Disse 

understreker at prosjektet skal ha overføringsverdi til resten av kommunen.  En kommune nevner 

spesifikt at de deltar i innovasjonsnettverk der de skal bruke alternative (nye) måter å løse sine 

utfordringer innen kompetanse og rekruttering.   En annen nevner at et av hovedmålene er å bli en 

innovativ og lærende organisasjon. 5 av prosjektrapportene har fokus på forbedring og utvikling av 

kompetanse- og rekrutteringsarbeid som utøves også i dag. En av disse 5 er tydelig i sin årsrapport 

om at de har lyktes med kompetanseoverføring til andre så langt.  

4 av årsrapportene vurderer i beskjeden grad erfaringer og læring gjort så langt. Dette begrunnes 

med at de ikke er kommet så langt i prosjektperioden. 

7 av årsrapportene viser til konkrete erfaringer som er gjort i det enkelte prosjekt eller ut av det 

enkelte tiltak. 

Det som for øvrig trekkes fram er at prosjektene har ført til økt fokus på problemstillingen 

(kompetanse og rekruttering) og at fokuset er mer framtidsrettet enn før. 

Flere kommuner trekker fram at trepartssamarbeidet og/eller samhandlingen mellom ledelse og 

tillitsvalgte er styrket gjennom prosjektet. 

Flere kommuner trekker fram at det er krevende å skape en felles forståelse av behovet for å arbeide 

med kompetanse og rekruttering på en framtidsrettet og ny måte. Dette trekkes fram som en 

utfordrende oppgave som krever både engasjement, kunnskap, tid og endringsvilje i organisasjonen.  

4.2.8 Egenvurdering av prosjektene 

Tabell 4.14 Kommunens egenvurdering 

Kommunens egenvurdering Årsrapport 2013 
N=7 

Oppstartsrapport 

Skåre 5,0 Ingen rapportering 

 

Kommunenes egenevaluering er variabel både med hensyn til omfang, skriftlige vurdering og 

tallfesting på skalaen 1-6. 7 av 14 kommuner har gjennomført egenevaluering med tallvurdering. De 

fleste har likevel gjort tekstlige vurderinger. Det fremkommer av tabell 7.1 at kommunene samlet 

sett vurderer seg ganske høyt på skalaen. Lavest evaluering i en kommune er 4,4 og høyeste er 5,6. 

Det er liten variasjon mellom de ulike vurderingspunktene og vi kan således ikke trekke fram noe som 

er mer framtredende enn noe annet.  
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4.2.8 Oppsummering 

Målsettinger 

Mål for programmet "Saman om ein betre kommune" er … å styrke evnen til strategisk 

kompetanseplanlegging, og realisere kompetanse- og rekrutteringstiltak som er tilpasset 

innbyggernes forventninger og kommunens utfordringer.  

De viktigste målsettingene for kommunene er å ha rett kompetanse på rett sted til rett tid.  Ønsket 

effekt er dels å sikre rett kompetanse i framtiden, dels å utvikle den kompetansen som kommunen 

har i dag. Prosjektkommunene ønsker stabilitet i arbeidsstokken, attraktive fagmiljø og kvalitet i 

oppgaveutførelsen.  

Som materialet viser har prosjektene et forbedringspotensial både med hensyn til målenes 

formulering og målenes relevans for tema og kunnskapsgrunnlag.  På en skala fra 1 -6 ligger 

gjennomsnittskåren på 3,9 i årsrapporteringen. Positivt i denne sammenhengen er likevel at skåren 

er økt fra 3,4 i oppstartsrapporten. Når vi har vurdert det dit at målene kunne skåret bedre, så har vi 

ikke sett det slik at et mål enten er relevant eller ikke relevant. Det handler mye om hvor presist og 

konkret det er forankret i kunnskapsgrunnlaget, og at det kan være mer eller mindre relevant. Når 

det gjelder formulering av gode mål så ser vi at i mange rapporter glir effektmål, resultatmål og tiltak 

over i hverandre. Relevansen er den samme, men det som er rapportert som tiltak er gjerne 

formulert som mål osv.  

De resultatmålene kommunene jobber med er; utarbeidelse av strategisk kompetanseplan, 

kartlegging av eksisterende kompetanse og framtidig behov, utarbeidelse av rekrutteringsplan, 

utarbeidelse av kompetansetiltak, utarbeidelse av rutiner og introduksjonsprogram. 

Som tabell 2.2 viser, har prosjektene et forbedringspotensial både med hensyn til målenes 

formulering og målenes relevans for tema og kunnskapsgrunnlag.  På en skala fra 1 - 6 ligger 

gjennomsnittskåren på 3,8 i årsrapporteringen. Positivt i denne sammenhengen er likevel at skåren 

er økt fra 3,3 i oppstartsrapporten. 

Tiltak 

Hoveddel av tiltak i prosjektene er i tiltaksgruppen kompetansekartlegging (10 av 26) og 

kompetansetiltak (8 av 26). Det er få tiltak knyttet til samarbeid med skoler/høgskoler/ fylkesmann 

og andre kompetansemiljøer. Det er også få tiltak som er direkte rettet på kultur for læring. I 

kunnskapstatus (Fafo-notat 2013:03) skisseres det hvordan man kan lykkes med å rekruttere nye 

medarbeidere og hvordan man kan utvikle og beholde medarbeidere. Det legges i denne 

kunnskapsstatusen vekt på følgende punkter: 

Hvordan rekruttere nye medarbeidere? 

 Kompetanseutvikling og rekruttering må sees i sammenheng. Gode vilkår for 

kompetanseutvikling er også viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere. 

 Fleksibel og differensiert arbeidsgiverpolitikk. 

 Samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner. 

 Potensial for utvikling av lærlingeordningen som rekrutteringsordning. 
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Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? 

 Involvere alle ansatte i løpende læringsaktiviteter 

 Planlegging og oppfølging av læringsaktiviteter i arbeidsutforming og årsplaner 

 Uformell læring i det daglige arbeidet og praksisnær læring særlig viktig for eldre 

arbeidstakere 

 Viktig å se relevansen av nye læringsaktiviteter for eget arbeid 

 Viktig for alle medarbeidere å oppleve at kompetansen de har blir verdsatt og tatt i bruk i 

organisasjonen  

Tiltakene i kommunene er, og i henhold til kunnskapstatus, i hovedsak rettet mot rekruttering av nye 

medarbeidere. Dette gjelder også en stor del av kartleggings- og planleggingstiltakene, da de synes å 

dreie seg om å kartlegge eksisterende kompetanse og kompetansebehovet i første rekke som 

grunnlag for rekruttering, ikke som grunnlag for kompetanseutvikling eller kompetansespredning. 

Unntaket er samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner. Tiltakene er i mindre grad rettet mot 

hvordan utvikle og beholde medarbeidere. 

Materialet viser at de aller fleste tiltakene er under gjennomføring (64 prosent), mens 27 prosent er 

planlagt. 

Vi ser at på en skala fra 1 - 6 så ligger gjennomsnittskåren på 4,0 i årsrapporteringen. Positivt i denne 

sammenhengen er at skåren er økt fra 3,3 i oppstartsrapporten. 

Egenevaluering og erfaringer 

Prosjektene synes å være fornøyd med seg selv, snittkarakter er på 5,0. Dette ligger over 

egenvurdering for sykefraværsprosjektene i 2012 (4,9), omdømmeprosjektene pulje 2 (4,7) og 

heltid/deltid-prosjektene pulje 2 (4,6). 

Sammenhengen med andre tema 

4 av 10 oppstartsrapporter og 3 av 11 årsrapporter viser til sammenhenger med andre tema. 

Sammenhengen går fram både i mål og tiltak og beskrives i ulik grad. Det vises først og fremst til 

sammenhengen mellom kompetanse/rekruttering og nærvær og omdømme.  

Relasjon til programmets mål 

5 av 10 oppstartsrapporter (5 av 11 årsrapporter) viser en god kobling mot programmets mål for 

temaet. Resten av rapportene viser delvis eller tilsynelatende liten kobling opp mot programmets 

mål. Tiltakene har variabel relasjon til programmets mål, mens målsettingene har tydeligst relasjon. 

Dette krever en utdypende forklaring. Når målet knyttet til denne utfordringen/dette temaet er å 

styrke evnen til kompetanseplanlegging og realisere kompetanse- og rekrutteringstiltak, så ser vi 

likevel at en forholdsvis stor del av foreslåtte målformuleringer og tiltak dreier seg om forhold som 

enten handler om de andre temaene eller kunne høre hjemme i en ordinær virksomhetsplan. 

Eksempel: et av de foreslåtte målene er å redusere sykefraværet. Vi har vurdert dette som at å 

redusere sykefraværet vil på en indirekte måte kunne bidra til å gjøre nødvendig kompetanse 

tilgjengelig, men målet og tiltakene hører i større grad hjemme under sykefraværstemaet. Denne 

kommentaren må i forholdsvis stor grad forstås også som en generell betraktning, og ikke noe som er 

spesielt for tema kompetanse – rekruttering. Eksemplet kunne egentlig vært hentet fra hvilket som 

helst av temaene.  
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5. OMDØMME 

5.1 Omdømme Pulje 1 
Hensikten med analyse av årsrapportene er å gjennomgå mål, tiltak og egenevaluering for å 

analysere bevegelser, læring og ny praksis, utfordringer og sammenhenger. Vi vurderer også tiltak 

opp mot programmets målsettinger og tilgjengelig kunnskap. 

5.1.1 Bakgrunnsdata 

I 2012 mottok vi 4 årsrapporter fra de 6 prosjektene i pulje 1. I 2013 har alle 6 prosjektene sendt inn 

årsrapport.  

Det er stor variasjon i målgruppene, fra utvalgte funksjoner og virksomheter til alle kommunens 

ansatte og innbyggere.  De fleste prosjektene har likevel sine innbyggere som målgruppe (5 av 6 

prosjekter) og alle sine ansatte (4 av 6 kommuner) for noen av sine tiltak. 

Oppgitte målgrupper for de 6 prosjektene er:  

Tabell 5.1 Målgruppe for prosjektene  

Målgruppe Antall kommuner 

Alle ansatte   4 

Nyansatte  1 

Potensielle ansatte  3 

Ledere  2 

Alle ansatte i pleie og omsorg  1 

Alle ansatte i barnehager  1 

Potensielle innbyggere   3 

Alle innbyggere  5 

Brukere av alle kommunens tjenester  3 

Brukere av utvalgte tjenester  1 

Sum kommuner/prosjekter 6 

Enkelte kommuner hadde ikke svart direkte på spørsmålet om målgrupper, men målgruppene 

fremgikk av målsettinger og/eller måleindikatorer. 

Kommunene har oppgitt hva de anser som fokusområder for sine prosjekter: 

Tabell 5.2 Hva prosjektene handler om 

Fokusområde Antall prosjekter 

Kommunen som 
organisasjon/arbeidsgiver   

5 

Kommunen som tjenesteyter  4 

Kommunen som demokratisk fellesskap  1 

Kommunen som sted 2 

Sum kommuner 6 

 

Flere kommuner oppgir at de arbeider med mer enn ett fokusområde. 
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5.1.2 Hovedmål/effektmål 

Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

 

Tabell 5.3 Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Hovedmål/effektmål 2013 2012 

Antall mål vurdert til 6 0 1 

Antall mål vurdert til 5 1 1 

Antall mål vurdert til 4 2 2 

Antall mål vurdert til 3 2 0 

Antall mål vurdert til 2 4 1 

Antall mål vurdert til 1 0 0 

Gjennomsnittsskåre 3,0 4,2 

 

Seks kommuner har i 2013 oppgitt 9 hovedmålformuleringer. Fem kommuner rapporterte i 2012, 

Bjugn har kommet til.  Direkte sammenlikning av tiltakene i 2013 og 2012 er vanskelig, gitt ulikt antall 

kommuner og deltagere. 

I 2012 var prosjektene generelt kommet kortere og vi ga flere av kommunene kredit for å rapportere 

planer om kvantifiserte mål, nullpunktmålinger og oppfølgende målinger av progresjonen mot målet. 

I 2013 så vi likevel færre kvantifiserte mål og rapporteringer om progresjon fra kommunene enn 

forventet. 

Enkelte rapporterte hovedmålformuleringer, som fornøyde ansatte, er strengt tatt et resultatmål – 

og antagelig en forutsetning for at de ansatte skal kunne bidra til ønskede omdømmeeffekter ved å 

levere bedre tjenester og snakke pent om kommunen. Dette er også et eksempel blant flere på en 

målformulering som bør konkretiseres ytterligere: Hva mener vi med fornøyde, betyr det en 

forbedring fra dagens nivå og hvordan kan vi objektivt avgjøre at målet er nådd?  

Andre hovedmålformuleringer er vanskelig å vurdere måloppnåelse på, fordi de er sammensatt av 

flere målsettinger, iblant også av resultatmål/strategier og tiltak, for eksempel   orbedre kommunens 

omdømme gjennom å øke innbyggernes kunnskap om kommunens tjenester og  lfredshet med disse 

tjenestene. Fordi kommunen har konkretisert målsettingen med eksplisitte måltall for 

omdømmemåling, har vi likevel gitt denne målsettingen en god evaluering (og sett bort fra alt etter 

"gjennom…"). 

Strand, Meland og Karmøy har gode og relativt godt målsatte hovedmålformuleringer med 

utgangspunkt i gjennomførte og planlagte innbyggerundersøkelser. Eksempel: 

Strand: "Forbedre kommunens omdømme gjennom å øke innbyggernes kunnskap om kommunens 

tjenester og tilfredshet med disse tjenestene". Nullpunkt ved siste måling i 2010 var 3,9, målet er 4,1 

i innbyggerundersøkelsen som skal gjennomføres våren 2015. 
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Tabell 5.4 Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

Hovedmål/effektmål Antall 

Fornøyde ansatte 3 

Fornøyde brukere  4 

Attraktiv for arbeidssøkere  1 

Attraktiv å bo i 3 

Antall hovedmålformuleringer 9 

 

Flere av de 9 hovedmålformuleringene inneholder flere tema, så summen over blir høyere enn dette. 

Eksempler på målformuleringer fra rapportene (siterer): 

Fornøyde ansatte. 

Fornøyde ansatte i kommunen. 

Det er eit mål å vidareutvikle eit godt omdømme både for kommunen i lokalsamfunnet og 

kommunen som organisasjon og arbeidsgjevar. 

Fornøyde brukere. 

 orbedre kommunens omdømme gjennom å øke innbyggernes kunnskap om kommunens 

tjenester og tilfredshet med disse tjenestene. 

 rukerne er mer  lfredse med de tjenestene de får.  

Attraktiv for arbeidssøkere. 

Kommunen er en attraktiv arbeidsgiver med kvalifiserte søkere. 

 lere ønsker å  y e  l kommunen.  

Attraktiv å bo i. 

Bidra til bedre omdømme og styrke samholdet  i kommunen. Øke bolyst og  øke eller 

stabilisere folketallet. 

En attraktiv kommune som skaper begeistring og tilhørighet for sine innbyggere. 

5.1.3 Delmål/resultatmål 

Tabell 5.5 Vurdering av delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål 2013 2012 

Andel mål vurdert til 6 0 0 

Andel mål vurdert til 5 4 3 

Andel mål vurdert til 4 6 1 

Andel mål vurdert til 3 3 0 

Andel mål vurdert til 2 4 1 

Andel mål vurdert til 1 1 0 

Gjennomsnittsskåre 3,4 4,2 
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Det er de samme kriteriene som er brukt for vurdering av delmål/resultatmål som ble brukt for 

vurdering av hovedmål/effektmål. I 2013 har 6 kommuner oppgitt 18 delmål. 

Kommentarene gitt under avsnittet Hovedmål/effektmål gjelder også her. Direkte sammenlikning 

foreslåtte tiltak i 2012 og 2013 er vanskelig, gitt ulike kommuner og antall deltagere .  Flere 

kommuner sliter fremdeles med å skille mellom delmål/resultatmål og tiltak.  Vi savner oppfølging av 

en del gode ambisjoner vi så sist om å etablere nullpunktmålinger, konkrete tidsfastsatte 

målsettinger og rutiner for å måle progresjon.  

Strand kommune gir eksempler på gode og målsatte delmål, som hovedmålet er målt og skal måles 

ved innbyggerundersøkelser i 2010 og 2015: 

  forbedre brukernes møte med kommunen (fra 3,2 til 4,1) 

  øke  lliten  l kommunen (fra 3,2 til 4,0) 

  forbedre informasjonen fra kommunen (fra 3,4 til 3,8) 

De deltagende kommunene legger noe ulike tema og ambisjoner inn i omdømmearbeidet, som vi kan 

se av tabellen og eksemplene under: 

Tabell 5.6 Hva delmålene/resultatmålene handler om 

Type delmål/resultatmål Antall 

Bedre informasjon til innbyggerne 5 

Bedre brukeropplevelse/tjenester 4 

Mer tilfredse innbyggere 3 

Økt medarbeidertilfredshet/-utvikling 3 

Bedre ledelse 3 

 

Eksempler fra rapportene på de ulike målsettingene er (siterer): 

Bedre informasjon til innbyggerne 

Bedre informasjon til nyinnflyttere og befolkning i kommunen.  

Være en kommune som oppleves som åpen, offensiv og informativ til sine innbyggere og 

potensielle tilflyttere. 

Gi innbyggjarane eit tydeleg bilete av kva dei kan forvente av tilbod og tenester frå 

kommunen, samt motivere til deltaking i avgjerdsprosessar. 

Bedre brukeropplevelse/tjenester 

Yter tjenester med god kvalitet/tilfredsstillende brukeropplevelse. 

Forbedre resultatene i innbyggerundersøkelse som skal gjennomføres våren 2015. 

Mer tilfredse innbyggere 

Økt stolthet til kommunen gjennom markering av 100 års-jubileum. 
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Flere tilfredse brukere/innbyggere. 

Økt medarbeidertilfredshet/-utviklingsmuligheter 

Attraktivt arbeidssted som ivaretar ansatte og gir muligheter for utvikling. 

Kommunen skal vere ein god arbeidsgjevar for dei som er  lse e i dag.  i skal samstundes 

vere a rak v i arbeidsmarknaden for å sikre rekru ering av medarbeidarar med re  

kompetansane. 

Bedre ledelse 

Ledelse som er kostnadseffektiv, utvikler seg i tydelig retning og har tillit. 

Være en arbeidsgiver som inkluderer og verdsetter sine medarbeidere. 

5.1.4 Oppnådde resultater 

Tabell 5.7 Oppnådde resultater 

Resultat Antall 
kommuner 

Nådd målsatt nivå 0 

Forbedret resultat i 2013 i forhold til 2012 Vet ikke 

Forbedret resultat i 2013 i forhold til 
oppstart 

Vet ikke 

Dårligere resultat i 2013 enn ved oppstart Vet ikke 

Antall kommuner 6 

 

Det fremkommer av tabellen over at ingen av kommunene oppgir å ha nådd sine ønskede effekt- 

eller resultatmål. Ingen av kommunene oppgir å ha gjennomført underveis- eller sluttmålinger for 

sine resultatmål. Kun to har oppgitt nullpunktmålinger, og kun èn kan vi se har fastsatt neste måling, 

målemetode og ambisjonsnivå. Dette er overraskende gitt relativt ambisiøs rapportering om planer 

for dette i siste årsrapportering; men flere av kommunene har opplevd utfordringer som har 

forsinket prosjektene.  

Til tross for mangelfull rapportering på konkrete mål, opplever de fleste kommunene at prosjektet 

har brakt dem fremover, ifølge dere egenevaluering og hva de fremhever fra sine prosjekter. 

5.1.5 Tiltak 

Tabell 5.8 Status på tiltak 

Status på tiltak                                    (N=88) Antall 

Gjennomførte 31 

Under gjennomføring 35 

Planlagte 21 

 

Vi ser av tabell 5.8 at kommunene i pulje 1 er godt i gang med tiltakene sine. 31 av de 88 tiltakene er 

ferdigstilt, 35 er under gjennomføring og 21 er under planlegging. 
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Vurdering av tiltakene 

Tabell 5.9 Vurdering av tiltak 

Tiltak                                                          (N=88) 2013 

Andel tiltak vurdert til 6 1 

Andel tiltak vurdert til 5 24 

Andel tiltak vurdert til 4 35 

Andel tiltak vurdert til 3 18 

Andel tiltak vurdert til 2 8 

Andel tiltak vurdert til 1 1 

Gjennomsnittsskåre 3,8 

 

Vi har gitt oppgitte tiltak i 2013 en gjennomsnittscore på 3,8. Dette er svært likt vår vurdering i 2012. 

Tabellen over viser fordelingen av tiltakene på vår vurderingsscala 1 (dårligst) – 6 (best).   

Direkte sammenlikning av fordelingen over år skal man også her være forsiktig med, gitt det 

begrensede antall kommuner og ulikt antall kommuner i materialet.  

Holder vi de oppgitte ikke direkte kommunikasjonsrelaterte tiltakene utenfor (referer den store 

posten ”annet” i tabell 4.3 under), så ser vi en fremgang i årets kommunikasjonstiltak til 4,0. 

Til tross for til dels manglende kvantifisering og tidsfastsetting av målsettingene, har kommunene 

satt i gang mange konkrete og relevante tiltak, og de har allerede gjennomført mange av disse.  Vi 

bemerker likevel at kommunene har lagt seg på ulike nivå når det gjelder å definere hva et ”tiltak” 

innebærer. For noen er for eksempel utarbeidelse av en kommunikasjonsplan et tiltak, andre har 

oppgitt enkeltaktiviteter og milepæler i utarbeidelsen av planen som separate tiltak, og planen som 

et resultat. Det mener vi er å legge seg på et for lavt nivå. Det er vanskelig å gi en presis definisjon av 

hvor grensen mellom delaktiviteter og selvstendige tiltak går, men vi er ikke i tvil om at mange 

kommuner har satt i gang nyttige aktiviteter. 

Alle kommunene har gjennomført tiltak i 2013, men det er stor forskjell på omfanget av tiltak i de 

enkelte kommunene. Mens Strand og Meland rapporterer omfattende aktiviteter, er omfanget av 

tiltak beskjedent i Bjugn. Men også Bjugn har gjennomført gode tiltak i 2013. 
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Tabell 5.10 Oversikt over ulike type tiltak 

Hovedfokus:  
Kommunen som: 

Tiltakskategori: Antall 
kommuner 

N=6 

Antall 
tiltak 
N=88 

Organisasjon/ 
arbeidsgiver 

Kompetanse/rekruttering 6 20 

Heltid/deltid 0 0 

Sykefravær 0 0 

Tjenesteyter Kommunikasjonsstrategi/-plan/- 
undersøkelser rettet mot ansatte og 
brukere 

5 18 

Brosjyrer, filmer, profileringstiltak 3 6 

Hjemmesider, sosiale medier o.a. 2 7 

Demokratisk fellesskap Undersøkelser og kartlegginger 
rettet mot innbyggere 

1 1 

Fora/møtesteder/høringer mm. 1 5 

Sted Næringstiltak 0 0 

Kulturtiltak 1 1 

Innbyggerrekruttering 1 2 

Annet 2 28 

 

Tabellen viser hvor mange av de 6 kommunene som har tiltak innen de angitt tiltakskategoriene, og 

hvor mange tiltak det er oppgitt i alt. 

Eksempler på slike tiltak er (siterer fra samtlige rapporter): 

Kompetanse/rekruttering 

Temasamlinger for kommunestyret, administrasjonen og tillitsvalgte (2 dagsmøte i 2013) 

Utvikle egen rekrutteringsmal for kommunen 

Kommunikasjonsstrategi/-plan/-undersøkelser mv. 

Lage informasjonsplan 

Godkjenne kommunikasjonsstrategi 

Brosjyrer, filmer, profileringstiltak 

Informasjonsmøter nye innbyggere gjennomføres kontinuerlig 

Publisere informasjonsfoldere til innbyggerne etter brukerundersøkelser  

Hjemmesider, sosiale medier, o.a. 

Etablere kommunal facebookside 

Kvalitetssikre at nettsidene viser hvilke tjenester som ytes, ansvar og kontaktpunkter gjennom 

ny nettside 
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Fora/ møtesteder/ høringer mm. 

Møteplass ordfører/innbyggere  

Kommunestyret har møter ute i kommunen 

Innbyggerrekruttering 

Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre for kommunen 

Utvikle egen rekrutteringsmal for kommunen 

Annet 

Delprosjekt etisk kompetanseheving 

Innføre felles ekspedisjonstid i administrasjonsbygg 08-15 mandag til fredag 

Kvalitetsutvikling/tjenestestandarder 

Tiltak under ”Annet” omfatter en rekke store og (vel) små tiltak for å styrke det faktiske 

tjenestetilbudet gjennom bedre prosesser og standarder; de fleste av disse er oppgitt av Strand som 

har sendt inn en omfattende handlingsplan. Denne adresserer både informasjons-/ 

kommunikasjonstiltak og tiltak for å svare bedre på brukernes ønsker om bedre kommunale 

tjenester og tilgjengelighet.  Selv om dette ikke er det vi kanskje tenker på som 

kommunikasjonstiltak, er det en nyttig påminnelse om at en kommunes omdømme alltid vil være 

sterkt knyttet til det faktiske tilbudet av tjenester, tilgjengelighet og servicegrad. Svikter det 

fundamentale, hjelper det lite å kommunisere et annet bilde. Kommunikasjonstiltak kan styrke 

formidlingen av kommunens faktiske tilbud og bidra til å justere brukernes forventninger, men 

substansen i bunn må være på plass for å sikre et godt omdømme. De beste omdømmetiltak kan 

ligge her. 

Strands tiltak ”Kommunestyret har møter ute i kommunen” er et spennende og litt nyskapende tiltak 

som vi ville ha scoret som en 6-er, dersom tiltaket var beskrevet litt mer konkret mht. målsettinger 

og praktisk gjennomføring i forhold til dette. Deres tiltak ”Kvalitetsutvikling/tjenestestandard” er et 

eksempel på et tiltak som kan være både relevant og konkret, men i rapporten er det så kortfattet 

formidlet mht. mål og gjennomføring at vi ikke kan score det høyere enn 2. 

5.1.6 Opplevde hindringer 

Lokale hindringer 

Tabell 5.11 Oversikt over lokale hindringer 

Lokale hindringer                                   (N=5) Antall 

Kommuneøkonomi 3 

Kompetanse, forankring og felles forståelse 2 

Intern prioritering 2 

Endringer i prosjektledelse 2 
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Fem kommuner har rapportert på dette spørsmålet. Vi ser at tre av disse opplever 

kommuneøkonomien som en hindring for prosjektet. Andre utfordrende forhold som kommunene 

rapporterer om, er forankring og felles forståelse av situasjonen hos ledere i linjen og blant politiske 

grupperinger. To av kommunene har også hatt mye fokus på kommunesammenslåing og eksterne 

forhold, og to har opplevd endringer i prosjektorganisasjonen med skifte av prosjektleder. 

Eksempler fra årsrapportene på lokale hindringer som kommunene opplever, er (siterer): 

Kommuneøkonomi 

Fokuset i 2013 har naturleg nok vore prega av den vanskelege økonomiske situasjonen.  

Svært anstrengt kommuneøkonomi har gjort at det er krevende å få frigjort humanressurser i 

organisasjonen ut over en liten prosjektlederstilling. Økonomiperspektivet har også vært 

krevende for enhetsledernivået, B2013 ble bl.a. revidert 2 ganger i løpet av året for å 

gjennomføre ytterligere kutt på enhetene. 

Forankring 

 orankring i forhold  l styringsgruppen må vektlegges i større grad.  rbeidsgruppen skal 

bidra med planlegging og gjennomføring av ledersamlinger. Utviklingsprosesser og resultater 

må skapes ”i linja” – og her har styringsgruppen/rådmannens ledergruppe en sentral rolle.  

Stor motstand fra en liten lokal politisk gruppering. 

Prioritering 

U ordring å prioritere de e arbeidet.  rsaken er  jugns totale situasjon med trang økonomi, 

sammenslåing av kommunene  jugn/Ørland og jobbing i forbindelse med kampflybasen. 

Dette har medført ekstra stor arbeidsbelastning. 

Stortingsvedtak om kampflybasen i juni 2012, skifte av rådmann høsten 2012, ny 

administrativ organisering høsten 2013, forarbeid til kommunesammenslåing med Bjugn hele 

2013 og kommuneadministrasjonens utfordringer knyttet til dette legger beslag på de fleste 

administrative ressursene og vanskeliggjør (umuliggjør) å holde fokus på dette prosjektet.  

Endringer i prosjektorganisering 

Prosjektansvarlig sluttet i Bjugn kommune 31.12.13 og prosjektleder er satt i en annen 

stilling.  

Prosjektet lokalt har redefinert seg.  okuset i 201  har naturleg nok vore prega av den 

vanskelege økonomiske situasjonen.   vidare arbeid treng vi å fokusere på strategisk 

utviklings- og målarbeid. Det er vik g med eit heilskapleg perspek v på forvaltning og 

tenesteyting – der arbeidet gjennom Saman om kan fungere som ein overordna «paraply».  

Sentrale hindringer 

To av de seks kommunene har opplevd sentrale hindringer eller utfordringer. En kommune synes at 

kravene om kortsiktige og tallfestede mål er utfordrende for et langsiktig omdømmeprosjekt og 
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skulle ønske at opplæringen i prosjektarbeidet hadde vært bedre ved oppstart.  En annen opplever 

prosjektarbeidet utfordrende i forhold til den etablerte beslutningsstrukturen i kommunen, ikke 

minst for å få til et trepartsbasert utviklingsprosjekt. 

5.1.7 Læringspunkter/hva fremheves fra prosjektene? 

Fire av de seks kommunene har fremhevet følgende fra prosjektene: 

Gamvik:  

Arbeidet retta mot nye arbeidstakere både i kommunal og privat sektor har vært vellykket og 

vil fortsette. Informasjonsbrosjyren og rekrutteringsmalen for kommunen har gitt positiv 

effekt. Markedsføringa av kommunens 100 års jubileum er med å styrke samholdet i 

kommunen. 

Karmøy:  

Lederutviklingsprogrammet har bidratt til bedre kjennskap/kommunikasjon mellom ledere – 

og utviklet språk og forståelse for utvikling av et godt omdømme. Gitt ny kompetanse inne 

ledelse.  Utvikling og formidling av ”gode historier” og kjernefortellinger har vært en suksess. 

Meland:  

 i har byrja å konkre sere omdømmebygginga frå det generelle  l det konkrete. Døme på 

dette er prosessar som vart sett i gang som resultat av Kommunekompassundersøkinga.  Det 

er gjort godt forankringsarbeidet ute i organisasjonen i delprosjektet Etisk 

kompetanseheving.   Gode erfaringar med trepartssamarbeid. Samlingane mellom 

kommunestyret, alle leiarar og tillitsvalde var svært vellukka. Prosjektgruppa var i 

utgangspunktet for stor. Dette er justert undervegs. 

Strand:  

Den nye kommunikasjonsstrategien kan være et godt eksempel på hvordan en 

kommunikasjonsstrategi kan utformes i en mellomstor norsk kommune. ...  Kartleggingen er 

utført i samarbeid mellom leder, plasstillitsvalgte og ansatte. Med bakgrunn i kartleggingen 

er prosjektplanen utvidet med en rekke nye grep for å sikre god brukerdialog og bedre 

tilgjengelighet til kommunen som tjenesteyter. 

Vi vil ellers fremheve arbeidet med å rydde opp i kommunens grafiske profil. Dette arbeidet er 

nødvendig for å få organisasjonen til å fremstå med et tydelig og enhetlig uttrykk i møte med 

lokal-samfunnet og kommunens brukere. En klar grafisk profil er også et godt startpunkt for å 

utvikle den samhørigheten som skal til for å utvikle ansattes holdninger til rollen som 

ambassadører for kommunen. Organisasjonen har implementert støttesystemet KF 

BedreStyring som grunnlag for økt fokus på anvendelse av styringsinformasjon og forbedret 

rapportering. 
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5.1.8 Egenvurdering av prosjektene 

Tabell 5.12 Kommunens egenvurdering 

Dimensjon 2013 
N=6 

2012 
N=5 

Behov 4,8 5,0 

Løsning 4,2 4,2 

Prosjektleder 3,3 4,0 

Team 3,5 4,4 

Forankring 3,3 3,7 

Gjennomsnitt 3,8 4,3 

 

Det fremkommer av tabellen at kommunene er noe mindre tilfreds med eget prosjekt i 2013 enn det 

de var i 2012. Igjen må tallene leses med forsiktighet. I 2012 var det 5 av 5 kommuner som fylte ut 

egenvurderingen, i 2013 var det 4 av 6 kommuner. Likevel synes det som om kommunene i noe 

mindre grad enn tidligere opplever at prosjektet treffer i forhold til løsningene. Et par av kommunene 

har hatt prosjektledere som har sluttet og endringer i sine prosjektorganisasjoner, noe som vi ser 

påvirker kommunenes vurdering.  Forankringen oppleves også noe mindre god i 2013 enn den var i 

2012.  

5.1.9 Oppsummering 

Målsettinger 

Kommuners omdømmearbeid kan ifølge Kunnskapsgrunnlaget dreie seg om å styrke kommunens 

omdømme som arbeidsgiver eller om å styrke kommunens omdømme som sted. Vi ser at 1 av de 6 

kommunene i pulje 1 har som eksplisitt målsetting å styrke kommunen som en attraktiv kommune å 

bo i og flytte til, blant annet ved at tilbudet av kommunale tjenester oppfattes som godt. Ytterligere 

en kommune ønsker at kommunen skal fremstå som attraktiv å flytte til som et ledd i å sikre 

fremtidig rekruttering av kompetanse til kommunen. Fem kommuner er primært opptatt av å styrke 

kommunens omdømme som arbeidsplass og tjenesteyter til befolkningen. 

De viktigste effektmålene kommunene oppgir i sine prosjekter er i samsvar med dette, fornøyde 

brukere og ansatte, og en attraktiv kommune å bo i.  

Resultatmålene kommunene jobber med er bedre informasjon til publikum og bedre 

brukeropplevelser og tjenester. Flere av kommunene ønsker også å se mer tilfredse innbyggere, økt 

medarbeidertilfredshet og medarbeiderutvikling, og bedre ledelse. 

Vi har sett at gjennomsnittsskåren for mange målsettinger falle i 2013 sammenlignet med 2012.  I 

2012 var mange kommuner fremdeles tidlig i prosjektet, men oppga gode planer om å etablere 

nullpunktmålinger, om å målsette mål og gjennomføre målinger av progresjonen. I 2013 har flere av 

kommunene møtt utfordringer med å gjennomføre prosjektene som planlagt. Det ser ut som om 

flere har prioritert ned konkretisering av mål og rutiner for å følge måloppnåelsen, samtidig som man 

har forsøkt å gå videre med planlagte tiltak. En av kommunene har bemerket at når det gjelder 

arbeid med omdømme, så er dette et langsiktig arbeid, hvor det både kan ta tid å se resultater og 

hvor det kanskje heller ikke er hensiktsmessig å bruke ressurser på målinger før prosjektet har 

kommet lenger. 
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Tiltak 

I gjennomgangen av årsrapportene for 2012 konstaterte vi at kommunene hadde kommet kort i 

gjennomføringen av sine prosjekter. Kun to av fem mottatte rapporter ga gode oversikter over hvilke 

tiltak de ønsket å gjennomføre. Ingen av kommunen hadde konkretisert og kvantifisert tiltakene sine 

og flere antydede tiltak hadde mer preg av målformuleringer enn å være beskrivelser av tiltak. 

De fleste kommunene synes nå godt i gang med relevante tiltak. I årsrapportene for 2013 

rapporteres det 88 store og små tiltak i seks årsrapporter. Generelt har kommunene kommet lenger 

med hensyn til å konkretisere sine tiltak, men de bør fortsatt bestrebe seg på å sette konkrete 

målsettinger og tidsavgrensninger for mange tiltak.  

De to kommunene som hadde kommet lengst i sine prosjektplaner sist, Meland og Strand, 

rapporterer flest tiltak også i år. Meland synes å ha kommet lengst i å gjennomføre tiltakene. Strand 

rapporterer mange tiltak knyttet til faktiske forbedringer i tilbudte tjenester, særlig innenfor 

tilgjengelighet og servicegrad. Dette er utvilsomt viktige drivere for kommunenes omdømme.  

Egenevaluering og erfaringer 

Kommunene mener som sist at omdømmeprosjektene er fundert i godt underbygde behov, men 

mange har en mer forsiktig egenvurdering av sine prosjekter etter et nytt års prosjekterfaring. 

Selv om mange er i gang med gode tiltak, har flere kommuner opplevd utfordringer og hindringer i 

gjennomføringen av sine prosjekter. Dette kan være eksterne forhold som har krevd 

oppmerksomhet, eller mangel på interne ressurser, ustabil prosjektorganisasjon eller for svak 

forankring i ledelsen og i linjen, der endringer skal implementeres. Dette er kritiske suksessfaktorer 

for alle prosjekter, som påpekt i programmets kunnskapsgrunnlag. Et par av kommunene har derfor 

vært nødt til å skyve på sine planer, justere ambisjonsnivået (omfanget) og reorganisere prosjektene. 

Resultater 

Ingen av våre kommuner rapporterer at de har nådd prosjektets målsettinger.  Dette skyldes dels 

forsinkelser, dels mangel på konkretiserte mål og målinger. Omdømmebygging er også en langsiktig 

prosess, som en av kommunene påpeker med henvisning til Kunnskapsgrunnlaget, og ensidig fokus 

på kortsiktige resultater kan være demotiverende. Vi mener likevel at flere kommuner bør kunne 

etablere gode og realistiske delmål som er realiserbare innenfor årsplanene og som vil være 

betydningsfulle for prosjektets hovedmål. Ved å fokusere på disse og ”feire” mer kortsiktige seire, 

opprettholdes motivasjon og trykk på prosjektet. 
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5.2 Omdømme Pulje 2 

5.2.1 Bakgrunnsdata 

9 kommuner fra pulje 2 har sendt inn oppstartsrapport, 11 har sendt inn årsrapport for 2013. Dette 

dekker til sammen 11 kommuner/interkommunale samarbeidprosjekter. 

Målgruppe for prosjektene 

Kommunenes prosjekter er ulike på mange måter. Noen retter seg mot hele 

kommuneorganisasjonen, andre mot en sektor, og andre igjen mot en bestemt enhet, for eksempel 

en barnehage. Noen prosjekter retter seg mot et generelt publikum av innbyggere, andre mot 

beslutningstakere i næringslivet eller aktive deltakere i ulike organisasjoner.  

Hvilke målgrupper retter omdømmeprosjektene seg imot? 

Tabell 5.13 Målgrupper for prosjektene (N = 11, hver kommune kan ha flere målgrupper) 

Målgruppe Antall kommuner 

Ansatte 1 

Tjenestemottakere 6 

Innbyggere 3 

Eksterne (for kommunen): næringsliv, turister osv. 6 

 

Tabell 5.13 viser at mange av prosjektene det jobbes med retter seg mot flere målgrupper. Det er en 

hovedvekt av tiltak/prosjekter som henvender seg til tjenestemottakere for kommunens tjenester og 

mot aktører utenfor kommunen (stedsutvikling/næringsutvikling). 

5.2.2 Hovedmål/effektmål 

Tabell 5.14 Vurdering av hovedmålene/effektmålene 

Hovedmål/effektmål 
Årsrapport 
2013 N = 22 

Oppstartsrapport 
N = 18 

Antall mål vurdert til 6 0 0 

Antall mål vurdert til 5 1 1 

Antall mål vurdert til 4 4 6 

Antall mål vurdert til 3 10 6 

Antall mål vurdert til 2 5 4 

Antall mål vurdert til 1 2 1 

Gjennomsnittsskåre 2,8 3,1 

 

Vi ser av tabell 5.14 at gjennomsnittsskåren for hovedmålene har sunket fra 3,1 i oppstartsrapporten 

til 2,8 i årsrapporten 2013. Dette skyldes i første rekke at antall med score 4 er redusert fra 6 (av 18) 

til 4 (av 22). Nedgangen kan ha sammenheng med 2 forhold. Det ene er at enkelte kommuner ikke 

rapporterer like grundig når de rapporterer for andre gang, noe som kan tolkes som at man regner 

med at "dette vet de jo fra før". Det andre er at skåren i forbindelse med oppstartsrapporteringen 

vurderes også ut fra målsettingene slik de framkommer i prosjektplanene som noen av prosjektene 

legger ved. Informasjonen i disse planene er ofte rikere og har en bedre kvalitet enn i standard 

rapporteringsskjema. 
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Kvaliteten på målene handler om både substans/relevans og formulering. I vurderingskriteriene er 

formulering gitt mer oppmerksomhet (i form av flere kriterier) enn relevans. Vurdert som to kriterier 

så viser effektmålene knyttet til omdømme i oppstartsrapportene samme totalskåre for henholdsvis 

relevans og formulering, mens i årsrapportene for 2013 har relevansen litt bedre skåre enn 

formulering. 

Når det gjelder formulering så viser mange av rapportene at det er vanskelig å formulere effektmål 

som skårer høyt på vår skala. 

Hva hovedmålene/effektmålene handler om 

Effektmålene innenfor omdømme handler i stor grad om kommunen som arbeidsgiver, kommunen 

som tjenesteyter og kommunen som sted.  Når det gjelder kommunen som tjenesteyter og som sted, 

så er det effekten av godt informasjonsarbeid som fokuseres. Når det gjelder kommunen som 

arbeidsgiver, så er de øvrige tre temaene (nærvær, heltid og kompetanse) satt i fokus. 

Eksempler på de ulike målsettingene: 

Kommunen som arbeidsgiver: 

".. kommune skal bli en ledende læringsvirksomhet blant kommunene i Nordhordland." 

Kommunen som tjenesteyter: 

".. kommune skal oppfattes som en vital organisasjon som leverer gode tjenester og driver 

med spennende utviklingsprosjekter." 

Kommunen som sted: 

".. skal bli kjent som et attraktivt sted å besøke, bo i og etablere bedrifter i." 

5.2.3 Delmål/resultatmål 

Det er de samme kriteriene og databehandling som er brukt for vurdering av delmål/resultatmål som 

ble brukt for vurdering av hovedmål/effektmål. 

Tabell 5.15 Vurdering av delmål/resultatmål 

Delmål/resultatmål Årsrapport 2013 
N = 22 

Oppstartsrapport 
N = 18 

Antall mål vurdert til 6 0 0 

Antall mål vurdert til 5 0 1 

Antall mål vurdert til 4 0 0 

Antall mål vurdert til 3 6 3 

Antall mål vurdert til 2 10 8 

Antall mål vurdert til 1 6 6 

Gjennomsnittsskåre 2,0 1,8 

 

Vi ser av tabellen over at gjennomsnittsskåren for resultatmålene er lav, men har økt fra 

oppstartsrapport til årsrapport 2013. Andelen 3-ere øker, mens andel 2-ere holder seg stabil. Det er 

et tydelig fravær av score bedre enn 3. 
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Hvis vi ser på substans opp mot formulering, så er det i oppstartsrapportene lik skåre mellom 

relevans og formulering (som for effektmålene), men i årsrapportene er det en tydelig forbedring på 

relevans. Formuleringene holder samme nivå. Vi vurderer dette som et utslag av at prosjektene lærer 

og utvikler målsettinger som i (stadig) større grad får et innhold som synes effektivt og 

handlingsfremmende i forhold til kunnskapsgrunnlag og overordnet målsetting. 

Hva delmålene/resultatmålene handler om 

Mye av resultatmålene handler om kommunikasjon og planlegging: kartlegging, undersøkelser og 

utarbeidelse av planer og kommunikasjonsmateriell. Tematisk henger både overordnede mål, delmål 

og tiltakene slik sett sammen, det vil si at de handler om de samme tingene. 

Eksempler på de ulike målsettingene er: 

Kommunen som arbeidsgiver: 

"Utarbeide kommunens Arbeidsgiverstrategi innen april 2015. Prosess skal gi internt 

omdømme som vises i medarbeiderundersøkelse. Brukes som profil rekruttering." 

"15 % bedre score på medarbeiderundersøkelsen innen 20.1.2015." 

Kommunen som sted: 

"Positiv effekt når det gjelder nyetablering av næringsvirksomhet – 70 nye etableringer i 

2013." 

5.2.4 Oppnådde resultater 

Kommunene i Pulje 2 har i utgangspunktet hatt ett år på seg til å oppnå resultater. Mange prosjekter 

ser også ut til å ha brukt lang tid på å komme i gang. Omdømmet er et forhold det kreves tid å endre 

(se kapittel 6 under). Det framgår også av tabell 5.16 at ingen tiltak er rapportert gjennomførte. 

Ingen resultater er derfor rapportert i Pulje 2. 

5.2.5 Tiltak 

Å gjennomføre tiltak er en forutsetning for å skape endring i retning av et oppsatt mål. Å 

gjennomføre tiltak som er både faglig relevante, gjennomførbare og virkningsfulle er av stor 

betydning. En tiltaksanalyse er derfor sentralt i gjennomgangen av rapportene. 

Hvor mange av prosjektene rapporterer i Årsrapport for 2013 at de (i hovedsak) har a) gjennomført, 

er b) under gjennomføring, eller har foreløpig bare c) planlagt å gjennomføre tiltak? 

Tabell 5.16 Status på tiltak (N=11) 

Status på tiltak Antall 

Gjennomførte 0 

Under gjennomføring 9 

Planlagte 2 

 

11 årsrapporter viser at kommunene i pulje 2, tema omdømme, er kommet i gang med tiltakene 

sine. O er foreløpig gjennomførte, men 9 av kommunene rapporterer at tiltakene er under 

gjennomføring. Bare 2 kommuner rapporterer at tiltakene hovedsakelig foreløpig bare er planlagte. 
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Vurdering av tiltakene 

Gode tiltak bør være forankret i forsknings- og/eller erfaringsbasert kunnskap, og formuleringen av 

tiltakene bør være utformet på en mest mulig handlingsfremmende måte. Vi har benyttet følgende 

kriterier i vår vurdering av tiltakenes kvalitet: 

Tabell 5.17 Vurdering av tiltak 

Tiltak Årsrapport 
2013 N= 11 

Oppstartsrapport 
N=9 

Antall tiltak vurdert til 6 0 0 

Antall tiltak vurdert til 5 0 0 

Antall tiltak vurdert til 4 2 0 

Antall tiltak vurdert til 3 5 6 

Antall tiltak vurdert til 2 3 2 

Antall tiltak vurdert til 1 1 1 

Gjennomsnittsskåre 2,7 2,6 

 

Vi ser av tabell 5.17 at gjennomsnittsskåren for tiltakene er litt høyere enn for hovedmål/ 

resultatmålene, og tilnærmet lik i årsrapportene for 2013 og i oppstartsrapportene.  

Hva handler så tiltakene om? Tiltak er på mange måter mangfoldige, og vi har derfor kategorisert 

tiltakene med utgangspunkt i kategorisering av omdømmeprosjektene basert på om de hovedsakelig 

handler om kommunen som arbeidsgiver, tjenesteyter, demokratisk fellesskap eller sted, hentet fra 

foreliggende kunnskapstatus.  Vi har i tillegg laget konkrete underkategorier i forhold til hva som er 

rapporterte tiltak. 

Tabell 5.18 Oversikt over ulike type tiltak. (Hver kommune kan rapportere mer enn ett tiltak.) 

Type tiltak 
Årsrapport 
2013 N=11 

Oppstartsrapport 
N=9 

Kommunen som 
arbeidsgiver 

Kompetanse/ 
rekruttering 

1 0 

Kommunen som 
tjenesteyter 

Kommunikasjonsplaner 
mm. 

2 4 

Brosjyrer, profilering 2 2 

Hjemmesider, sosiale 
medier 

3 4 

Kommunen som 
demokratisk 
fellesskap 

Innbyggerundersøkelser 
mm. 

3 1 

Kommunen som sted 

Næringstiltak 1 0 

Kulturtiltak 5 2 

Innbyggerrekruttering 1 1 

Annet 10 5 

 

Det fremkommer av tabell 5.18 at sammensetningen av tiltak har endret seg fra oppstartsrapportene 

til årsrapportene for 2013. Mens fokuset på kommunen som tjenesteyter og 

kommunikasjonstiltakene reduseres, øker satsingen på stedsutvikling, særlig ved hjelp av kulturtiltak. 

Det er også en økning i tiltak rettet mot kommunen som demokratisk fellesskap. Dette kan forstås 
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som en forskyvning av oppmerksomhet fra "hva kommunen driver med" (som organisasjon), til hva 

som gjør at innbyggere og andre oppfatter kommunen som et godt sted i noe videre betydning. 

Dette kan igjen ha sammenheng med en voksende grad av forståelse av selve omdømmebegrepet 

etter hvert som prosjektene jobber seg fremover etter oppstart. 

Satsing på omdømmebygging i forhold til kommunen som arbeidsgiver er lavt i begge 

rapporteringsrundene, selv om kompetansetiltakene økes noe. Innslaget av tiltak utenfor 

kategoriene er relativt betydelig, og har økt i årsrapporteringen. 

Eksempler på de ulike tiltakene er: 

Kommunen som arbeidsgiver 

"Forankre arbeidsgiverstrategien." 

"Gjennomføre lederutviklingsprogram Helsefremmende lederskap." 

"Utarbeide strategisk plan for kompetanse og rekruttering." 

Kommunen som tjenesteyter 

"Brukerundersøkelse om hvordan møtet med kommunens tjenesteapparat oppleves etter 

utskrivning fra sykehus." 

Kommunen som demokratisk fellesskap 

"Utvikle medvirkning mellom kommunen og innbyggerne gjennom digitale tjenester." 

Kommunen som sted 

"Utarbeide omdømmestrategi." 

"Gjennomføre barnefestival." 

"Omdømmekartlegging." 

5.2.6 Opplevde hindringer 

Hindringene er i noe varierende grad rapportert, men der de rapporteres fremstår de som 

mangeartede. Noen er meget generelle ("ting tar tid"), andre mer konkrete. 

Lokale hindringer 

Tidsaspektet nevnes av flere. Selv om det kan oppfattes som en floskel, så tar omstillingsprosesser 

tid. Tid til å enes om mål. Tid til å gjennomføre, evaluere og videreutvikle tiltak. Tid til å forstå, tid til 

å bli enige. Et hinder av samme type er at eksisterende rutiner oppleves som hindringer. Det er lite 

krevende å følge rutinen, å endre den krever krefter og standhaftighet. 

Når det er besluttet å gjennomføre endringer, så er det flere som påpeker at en endring koster 

ressurser, og det er det mange som oppfatter som mangelvare. Ressursene er bundet opp i rutinene, 

endring krever noe mer. Prioritering og omprioritering er ikke like ofte nevnt som lokale løsninger. 

Ressurser er også kompetanse, og en kommune nevner at kompetanse til å arbeide med omdømme 

er vanskelig å finne. 
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Manglende samarbeid nevnes også av noen som et lokalt hinder. 

Ett prosjekt med fokus på kommunen som arbeidsgiver nevner en pågående og omfattende 

innsparingsprosess som et ekstra hinder for bedre omdømme. 

Sentrale hindringer 

Kommunens generelt sett noe dårligere omdømme enn privat sektor nevnes som et hinder, og som 

ikke nødvendigvis først og fremst kan løses lokalt. Imidlertid er det, i likhet med tid og andre 

ressurser, en type hinder som fremstår som så generelt at det kan være vanskelig å se konkrete tiltak 

og løsninger utover de som lar seg gjennomføre lokalt og "over alt". 

Lønnskonkurranse med privat sektor nevnes også, og da som et hinder for å rekruttere kvalifisert 

arbeidskraft generelt. 

Et konkret sentralt hinder som nevnes er mangel på statlige stimuleringstiltak og tilrettelegging for 

frivillig innsats. 

5.2.7 Læringspunkter/hva fremheves fra prosjektene? 

Læringspunktene som fremheves i prosjektene grupperer seg i to kategorier: 

 Omdømmearbeid er krevende 

 Omdømmearbeid tar tid 

6 av prosjektene fremhever at de har lært noe om å gjennomføre gode endringsprosesser. Eksempler 

er at man må konkretisere problemstillingene for å se tiltakene, at det handler om kultur og at 

kulturendringer er krevende, at det må satses og at man må involvere seg.  

6 av prosjektene fremhever også at de har lært at å endre omdømme tar tid, gjerne mer tid enn 

opprinnelig tenkt. Dette kan tolkes litt i samme gate som den første gruppen av læringspunkter: En 

god utviklingsprosess krever gjerne tid.  

Den største gruppen av prosjekter knyttet til omdømme i pulje 2 rapporterer ingen spesielle 

læringspunkter (8 stk.). 

5.2.8 Egenvurdering av prosjektene 

Tabell 5.19 Kommunens egenvurdering 

Kommunens egenvurdering Årsrapport 
2013 

Oppstartsrapport 

Skåre 
4,7 

Ingen 
egenvurdering 

 

Det var ingen egenvurdering i oppstartsrapportene. Det var 7 av 11 årsrapporter for 2013 som 

inneholdt en egenvurdering i form av skåre. Prosjektene skåret seg selv til et gjennomsnitt på 4,7 på 

en skala fra 1 til 6.  

5.2.9 Oppsummering 

Kunnskapsgrunnlaget peker på betydningen av å definere hva man mener med omdømme og hva 

som skal være i fokus i eget omdømmearbeid. Rapportene viser at omdømmeprosjektene først og 
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fremst satser på omdømmebygging knyttet til kommunen som tjenesteyter, og da med 

tjenestemottakere som primær målgruppe, og på å bygge stedets omdømme. Det siste for å fremstå 

som attraktiv overfor næringsliv og potensielle tilflyttere. 

Målsettinger 

Skåre på målsettinger er relativt lav, ca. 3 for effektmål og ca. 2 for resultatmål. Dette kan henge 

sammen med det som påpekes i kunnskapsgrunnlaget: Vår kunnskap om omdømmearbeid er relativt 

lav generelt, og i forhold til hva som virker spesielt. 

Tiltak 

Kunnskapsgrunnlaget viser at sammenhengen mellom tiltak og endring av omdømmet er relativt 

svak. De positive eksemplene som er dokumentert viser til dels at bedre omdømme kan beskrives 

som en tilleggseffekt av å gjennomføre tiltak rettet mot andre målsettinger. Mye i tilknytning til 

omdømmearbeid handler om kommunikasjon, og våre omdømmeprosjekter retter seg i hovedsak 

altså enten mot tjenestemottakere og/eller en bredere målgruppe i forbindelse med stedsutvikling. 

God kommunikasjon handler i mange tilfeller om å formulere et klart og tydelig budskap. Dette er 

nødvendigvis ikke en enkel øvelse for kommunen som tjenesteyter eller i forbindelse med 

stedsutvikling. Det er også gjennomgående i kunnskapsgrunnlaget at omdømmearbeid er 

tidkrevende. Omdømme kan forstås som like mye knyttet til kulturelt overførte holdninger som 

forankret i konkrete fakta. Dette er det også noen av våre prosjekter som observerer og ser er en 

utfordring i eget omdømmearbeid. 

Mye av tiltakene i omdømmeprosjektene handler om å undersøke og å formidle. Prosjektene søker å 

skaffe seg mer kunnskap om hvordan eget omdømme faktisk er, planlegge sitt informasjonsarbeid, 

og å formidle det man mener er et godt budskap ut mot de sentrale målgruppene. I lys av at disse 

omdømmeprosjektene har arbeidet relativt kort tid med et tidkrevende tema, og kanskje også med 

et noe vanskelig tilgjengelig tema, så vurderes tiltakene som et uttrykk for hva som er realistisk for 

temaet på dette tidspunkt i prosjektprosessen: Ingen tiltak er avsluttet, noen få foreløpig ikke 

igangsatt, de fleste tiltak er under gjennomføring (72 tiltak av de 88). 

Egenevaluering og erfaringer 

Oppstartsrapportene vurderes som å spenne fra de som er knappe/uferdige og/eller relativt svakt 

koblet mot innholdet i kunnskapsgrunnlaget, til middels godt formulerte og begrunnede. I 

årsrapportene er inntrykket noe bedre, det formidles implisitt at det er blitt arbeidet godt i en del av 

prosjektene (5 av 11) i 2013. Prosjektene synes også fornøyd med seg selv, snittkarakter på 4,7 ligger 

rett oppunder egenvurderingen for sykefraværsprosjektene i Pulje 1 i 2012 (4,9). Det passer her å ta 

fram et spørsmål knyttet til forholdet mellom rapportene og deres innhold opp mot det som faktisk 

foregår i prosjektene. Er rapportene et godt uttrykk for virkeligheten? Selv om det bare er en 

spekulasjon, så er det vår antakelse at i mage tilfeller er prosjektarbeidet mer omfattende og 

nyansert enn det som kommer fram gjennom rapporteringen.  

Sammenhengen med andre tema 

4 av i alt 9 oppstartsrapporter og 10 av 11 årsrapporter for 2013 har liten kobling til andre tema. 

Utviklingen kan tyde på at omdømmearbeidet i løpet av det første prosjektåret i større grad har blitt 

et eget innsatsområde enn det som var forståelsen da prosjektene ble etablert. Koblingen til andre 

tema er i hovedsak knyttet til kommunen som arbeidsgiver og kommunen som tjenesteyter. 
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Relasjon til programmets mål. 

6 av 9 oppstartsrapporter og 6 av 11 årsrapporter for 2013 (de samme 6 prosjektene) viser en god 

kobling mot programmets mål for temaet. Noen flere er gode på tiltakssiden, noe som kanskje er det 

viktigste, men dokumenterer ikke samme gode kobling mot programmets mål og 

kunnskapsgrunnlaget på andre områder. 


