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1 Innledning
1.1 Om oppdraget
Deloppdrag 1 består i å bearbeide kommunenes rapporteringer og bistå programmet
med å definere målsettinger og indikatorer for synliggjøring av resultater.
Denne rapporten bygger på en gjennomgang av kommunenes årsrapportering for
2012. Dette er den første årsrapporteringen for prosjektene som deltar i pulje 1, og
rimeligvis preget av at mange fremdeles er i en tidlig prosjektfase. En bredere drøfting
av forhold som kan være nyttig for utvikling av prosjektplanene, ble gitt i forbindelse
med vår gjennomgang av kommunenes prosjektplaner i 2012.
Hensikten med denne gjennomgangen er


å bidra med forslag til forbedringer for kommunene som deltar i pulje 1



å legge til rette for erfaringslæring for kommunene som skal delta i pulje 2

Vi har i tråd med oppdragsbeskrivelsen lagt vekt på foreta en analytisk bearbeidelse,
hvor det fokuseres på mål og viktige suksesskriterier i den lokale innsatsen på
temaene.
To av kommunene som var med i 2012, er nå ute av programmet: Moss kommune fikk
ikke etablert lokalt partssamarbeid, mens Mandal kommune avsluttet prosjektet i
2012, som planlagt. Mandal kommune har utarbeidet en sluttrapport om sitt prosjekt.
I denne fremkommer det at kommunen i 2012 oppnådde et rekordlavt sykefravær, på
5,6 %. Kommunen har implementert den aktive og brede innsatsen i organisasjonen.
Sluttrapport fra prosjektet i Mandal kan lastes ned fra Samanom.no.

1.2 Metodisk tilnærming
Vi har i vår gjennomgang lagt følgende analysemodell til grunn.
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Analysemodell
Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Figur 1. Analysemodell

Modellen bygger på en klassisk prosjektmodell, men er innholdsmessig tilpasset de
kravene som fremkommer i malen for årsrapportering for Saman om ein betre
kommune for 2012. Disse kravene er:





mål
tiltak
egenevaluering av arbeidet så langt
erfaringer fra prosjektene

Den første boksen i vår modell, utgangspunkt, handler om å beskrive ståsted og foreta
en analyse av egen situasjon. I denne gjennomgangen har vi sett etter hvilke problemformuleringer/beskrivelser kommunene har, og hvilken hensikt de har formulert for
prosjektet.
Disse forholdene ble evaluert i forbindelse med gjennomgang av kommunenes
prosjektplaner.
Den neste boksen, tiltak, handler om hva kommunene planlegger å iverksette. Vi har i
denne gjennomgangen vurdert i hvilken grad kommunene beskriver tiltak som skal
iverksettes, og vi har vurdert i hvilken grad tiltakene er konkrete og kvantifiserbare. Vi
har også sett på hensiktsmessigheten av disse tiltakene, sett i lys av det kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger.
Boksen resultater handler om de resultatmålene kommunene har satt seg, og hva de
har planlagt å rapportere på i løpet av programmet. Beskrivelse og måling av resultater
er tatt med i denne gjennomgangen.
Boksen drivere (forhold som påvirker), handler om i hvilken grad kommunene har sett
etter og målsatt forhold som vil kunne påvirke resultatet eller effekten. For en
kommune som eksempelvis jobber med sykefravær, er det å redusere sykefravær et
naturlig resultatmål. I tillegg kan det være interessant å målsette forhold som kan
6
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tenkes å påvirke sykefraværet; eksempelvis kan vi anta at økt motivasjon og trivsel vil
kunne påvirke sykefraværet. Rapportering på disse målene er med i denne gjennomgangen. Vi har også sett på om og i hvilken grad viktige sammenhenger som
fremkommer i kunnskapsgrunnlaget, er ivaretatt av deltagerkommunene.
Boksen effekter handler om den overordnede hensikten med prosjektet. Hva er det vi
ønsker å få til? Er hensikten med eksempelvis redusert sykefravær, økt tjenestekvalitet?
Er hensikten med redusert andel deltid mer effektive tjenester? Dette er også vurdert i
denne gjennomgangen.
Boksen forhold ved prosessen handler om kommunens måte å planlegge, gjennomføre
og implementere prosjektet på, i organisering av prosjektet, milepælsplaner og
risikoanalyse. I tillegg har vi vurdert kommunenes beskrivelse av hvordan resultater i
prosjektet skal implementeres (gevinstrealisering). Dette ble evaluert i forrige runde i
forbindelse med gjennomgang av kommunenes prosjektplaner.
Da oppdatert kunnskapsstatus nå foreligger for alle programmene, har vi i vår
gjennomgang lagt vekt på å sammenholde kommunenes prioriteringer og aktiviteter
med kunnskapsgrunnlaget.
Den valgte metoden innebærer at vi har evaluert de ulike elementene hver for seg, fra
hver av de deltagende kommunenes prosjektplaner. En konsekvens av dette er at vi
ikke har gjort en helhetsvurdering av hver enkelt kommune.

1.3 Deltagende kommuner
Følgende kommuner er med i denne gjennomgangen.

Kommune

Nærvær

Arendal
Bjugn
Brønnøy
Bø
Bømlo
Drammen
Dyrøy
Eidsvoll
Elverum
Finnøy og
Rennesøy
Fredrikstad
Gamvik
Gloppen
Hobøl
Horten
Jondal
Karmøy
Kongsberg
KS-Agder
Kvinesdal
Lillesand
Lom
Luster
Løten
Meland
Meråker
Molde
Nedre Eiker
Nord-Aurdal
Saltdal

1
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Heltid

Kompetanse/rekruttering

Omdømme

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

7

Sola
Songdalen
Sortland
Skiptvet
Stavanger
Steinkjer
Strand
Sund
Time
Tinn
Vefsn
Vegårshei
Vesterålen
Våler
Ørland
Sum

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
18

14

Det i alt 48 prosjekter.


18 av disse prosjektene er innen tema nærvær



14 er innen tema heltid



11 er innen tema kompetanse-rekruttering



5 av prosjektene er innen tema omdømme

8

11
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2 Sammendrag
2.1 Kort oppsummering
Agenda Kaupang har gjennomgått årsrapporteringen til kommunene i pulje 1.
Datagrunnlaget for denne gjennomgangen er kommunenes innsendte årsrapporter fra
2012. Kommunene har rapportert i henhold til mal utarbeidet av KRD.
Denne gjennomgangen avdekker svært mye aktivitet og viser at det iverksettes en
rekke tiltak rundt omkring i kommunene i regi av dette programmet.
Det foreligger nå oppdaterte kunnskapsstatuser for de ulike programmene. Dette gir
oss mulighet til å vurdere kommunenes aktiviteter i lys av et etablert kunnskapsgrunnlag. Vi ser at mye av den aktiviteten som utøves i kommunene, synes å ha god
støtte i empiri og forskning.
Kommunene er blitt bedt om å gjøre en egenevaluering av sine prosjekter, og vi ser at
kommunene gjennomgående er svært tilfredse med egen aktivitet.
Kommunenes rapportering er av varierende kvalitet: Noen kommuner gir et fyldig bilde
av sine prosjekter, andre kommuner gir en mer summarisk oversikt.
Det er viktig å presisere at selv om enkelte rapporteringer kan være noe mangelfulle,
innebærer ikke det nødvendigvis at prosjektet er dårlig, og vice versa. Dette betyr at
Agenda Kaupang i denne gjennomgangen ikke vurderer det enkelte prosjekt, men den
enkelte prosjektrapport.
Det betyr også at når vi i en del sammenhenger eksempelvis etterlyser målinger,
kvantifiseringer og evalueringer, så er det fullt mulig at kommunene har gjort nettopp
det, men at de av ulike grunner (som eksempelvis begrensninger i selve rapporteringsmalen) ikke har rapportert det.
Kort oppsummert ser vi følgende hovedbilde innen de ulike programmene:

Nærvær
De deltagende kommunene har klare forventninger om hvilke effekter sykefraværsprosjektene skal gi. Kommunene har gjennomgående fastsatt konkrete resultatmål og
de har i stor grad identifisert forhold som kan påvirke sykefraværet. Vi har også sett at
kommunene har igangsatt en rekke tiltak. Mange av disse tiltakene synes å ha et godt
belegg i det foreliggende kunnskapsgrunnlaget.
Det som synes å være mindre fokusert blant de deltagende kommunene i denne tidlige
fasen av prosjektene, er erkjennelsen om at fraværs- og nærværsarbeid er en
kontinuerlig prosess som krever konstant fokus og forankring på alle nivåer i
organisasjonen, både i den politiske ledelsen, den administrative ledelsen og
virksomhetsledelsen, og videre at et sykefraværs- og nærværsarbeid må være en del av
virksomhetens overordnede strategier, målbeskrivelser og kultur.
Betydningen av dette vil komme tydeligere fram når prosjektene begynner å nærme
seg slutten, og vil være et tema i vår oppfølging av prosjektene. Gevinstrealisering vil
være tema på den tredje nettverkssamlingen, som kommunene nå skal gjennomføre.
Det kan være at det er det noe kortsiktige perspektivet som gjør at kommunene satser
mer på strukturtiltak som lar seg gjennomføre relativt raskt (eksempelvis etablere
rutiner, klargjøre prosedyrer og utvikle systemer), enn på langsiktige kulturtiltak.
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Kunnskapsgrunnlaget er tydelig på at effekter i sykefraværs-/nærværsarbeid oppnås
best ved langsiktig strategisk jobbing for å sikre helsefremmende arbeidsplasser.

Kompetanse/rekruttering
Prosjektene har generelt kommet noe kort innen dette området. Det synes å være stor
spredning i prosjektkunnskap og tilnærming til oppgavene. Rapportene bærer også
preg av dette.
Prosjekter der flere kommuner samarbeider, synes å ha fordeler fremfor prosjekter
som drives av mindre kommuner, med mer begrenset tilgang til ressurser og
kompetanse. Erfaringsdelingen mellom de samarbeidende kommunene er verdifull.
Mange har hatt nytte av støtte fra programmet, og flere nevner utbyttet av Linda Lais
foredrag og deltagelse som inspirerende og nyttig for deres arbeid.
Kun få kommuner/prosjekter har pr. i dag utarbeidet strategiske kompetanseplaner.
Det synes å være en klar fordel å prioritere arbeidet med dette, før det brukes mye
ressurser på ulike gode, eller mindre gode tiltak innen området.
Erfaringen fra deltagerne så langt underbygger gode prosjektråd fra kunnskapsgrunnlaget. Sikre god toppforankring, involver leder i arbeidet – tren dem i deres
roller, sørg for god informasjon og involver medarbeidere både i planlegging og i
tiltak. En god analyse og en strategisk plan i bunn for prosjektet gjør prosjektet
enklere å kommunisere og prioritere over tid. Bryt prosjektet opp i delmål, og
rapporter delresultater/tidlige gevinster for å holde på motivasjonen. Vær tydelig på
mål, og rapporter på disse.

Heltid
Kommunene jobber godt med heltidsprosjektene. Prosjektene har i stor grad angitt
effektmål, der både brukere, arbeidsgivere og arbeidstakerperspektivet er ivaretatt.
Mange av resultatmålene tar utgangspunkt i hva arbeidstakere opplever som uønsket
deltid, og målsettinger er ofte knyttet til å redusere den uønskede deltiden. Dette er
naturlig, da redusert deltid var programmets målsetting da disse kommunene søkte
om opptak. Begrepet “heltidskultur” ble først satt på dagsorden i 2013 og innlemmet
som målsetting i programmet fra august 2013.
Prosjektene samlet sett prøver ut tiltak på bred basis, der både færre deltidsstillinger,
økt grad av heltidsstillinger og økte stillingsprosenter er målsettingene. Mange av
tiltakene er tiltak som ut fra Fafos Kunnskapsstatus vil kunne bidra positivt til færre
deltidsstillinger og økte stillingsstørrelser. Mange av prosjektene har foretatt målinger,
men de fleste kommunene synes det er for tidlig å si om tiltakene har hatt den
ønskede virkning på effektmål og resultatmål.
Prosjektene viser betydningen av tett samarbeid mellom alle parter, både sentralt og
lokalt, og en tilnærming til prosjektene der utprøving og læring står sentralt. Gode
målinger underveis er en viktig faktor for å sikre utprøving og læring. Dette er et
kritisk punkt som er av vesentlig betydning for at prosjektet som helhet skal kunne
utvikle kunnskap om hva som gir mindre deltid og større flere heltidsstillinger.
Vi etterlyser at flere kommuner kobler ønsket om å redusere uønsket deltid med
ambisjonen om å utvikle en heltidskultur. Vi ser av kunnskapsgrunnlaget at dette er en
viktig driver.
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Omdømme
Kommunene innen dette programmet jobber svært aktivt. De har satt seg klare mål, og
de har iverksatt en rekke tiltak. Prosjektene synes gjennomgående å tilfredsstille
anbefalingen i kunnskapsgjennomgangen med hensyn til å tufte prosjektene på lokale
behov.
Ifølge kunnskapsstatusen er det få studier som entydig viser effekter av konkrete
omdømmetiltak.
På denne bakgrunn hadde det vært ønskelig om prosjektene i dette programmet
gjorde en grundig jobb med hensyn til å dokumentere, måle og evaluere - både på
måloppnåelse og med hensyn til effekter av de tiltakene de gjennomfører.

2.2 De viktigste læringspunktene
Kommunene i pulje 1 utfører mye godt og målrettet prosjektarbeid, som det er viktig
at de bygger videre på i fortsettelsen. Pulje 2 vil kunne lære mye av det pulje 1 har
gjort.
Viktige læringspunktene fra denne gjennomgangen er følgende:


Bygg på kunnskapsstatusene.



Jobb langsiktig.

Gjennomgående gir disse en god oversikt over tilgjengelig kunnskap, de peker på
sentrale sammenhenger og har verdifulle innspill med hensyn til hva som kan gi
effekt innen de ulike programmene.
Det fremkommer av kunnskapsstatusene at for å lykkes er det viktig å jobbe
strategisk og langsiktig. Man oppnår ikke effekter innen nærvær, heltid,
kompetanse/rekruttering eller omdømme på bakgrunn av enkeltstående tiltak,
forsøk eller stunt.
Satsningen innen de ulike områdene må være godt forankret i kommunens
overordnede strategi og policy.



God forankring og involvering.
Dette er et selvsagt punkt, men vi ser fortsatt spor etter at forankringen og
involveringen kunne vært bedre i enkelte prosjekter. Forankring og involvering
handler ikke om at berørte parter er informert, det handler om at alle aktuelle
aktører eier prosjektet.



Ta utgangspunkt i lokale behov.
Det finnes ingen empiri som understøtter beste praksis innen disse områdene, det
finnes ingen universalløsninger - det finnes kun godt forankrede prosjekter, tuftet
på de lokale behovene.



Måling og kvantifisering.
Kunnskapsstatusene viser at vi vet for lite om hva som virker, og det er derfor
viktig at Saman om ein betre kommune bidrar til å utvide kunnskapsbasen. Dette
kan sikres ved at kommunene i større grad målsetter, kvantifiserer, måler og
evaluerer. På den måten øker også læringen og sannsynligheten for at prosjektene
lykkes.

Disse læringspunktene er ikke vesensforskjellig fra det vi trakk frem etter gjennomgangen av prosjektrapportene. Da ble følgende læringspunkter fremhevet som de
viktigste:
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viktigheten av en tydelig hensikt



verdien av målbare mål



nytten av prosjektkompetanse



å kunne se viktige sammenhenger

12

o

Hvilke faktorer påvirker de ulike programmene?

o

Hvilke tiltak gir effekt innen de ulike programmene?
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3 Nærvær
3.1 Om programkommunene
Demografi
Prosjektkommunene er i gjennomsnitt betydelig større enn landsgjennomsnittet.
Videre ser vi at prosjektkommune har hatt samme netto befolkningsvekst de siste tolv
årene som landsgjennomsnittet. Det er imidlertid stor spredning de deltagende
kommunene imellom når det gjelder størrelse og vekst.

Sykefravær
Når det gjelder sykefraværskommunene har vi sett litt nærmere på de deltagende
kommunene med bakgrunn i tilgjengelig statistikk fra SSB.
Sykefraværet i kommunesektoren er som vist i rapporten om kommunenes
prosjektplaner, høyere enn i andre sektorer.
De 19 kommunene i pulje 1 som arbeider med sykefravær, har i utgangspunktet noe
ulike utfordringer med hensyn til sykefraværet.
Som forrige rapport viser, ligger ni av prosjektkommunene under landsgjennomsnittet,
en kommune ligger på landsgjennomsnittet og ni kommuner ligger over
landsgjennomsnittet, som var på 7,4 % andel legemeldt sykefravær i 2011.
Dette innebærer at prosjektkommunene utgjør et utvalg av kommuner som har
varierende grad av utfordringer innenfor sykefravær sammenlignet med KommuneNorge generelt. At gjennomsnittet for utvalgskommunene ligger noe lavere enn
landsgjennomsnittet, skyldes at en del av de større kommunene i utvalget har noe
lavere sykefravær enn gjennomsnittet.
Et annet forhold som kan være interessant, er å se på sykefraværet i kommunen
generelt. Altså ikke bare i kommunen som organisasjon, men i kommunen som
geografisk område.
Sykefraværet i kommunal forvalting ligger høyere enn det gjennomsnittlige sykefraværet i alle kommuner, med unntak av Vegårdshei. For Steinkjer, Sola, Songdalen og
Jondal er sykefraværet i kommunal forvaltning lavere enn i statlig forvaltning i
kommunene. Forskjellene mellom kommunal forvalting og gjennomsnittet er mellom
0,9 og 1,9 prosentpoeng i 13 av kommunene. Det kan indikere at mye av forskjellene i
sykefravær mellom kommuner er av generell art, og ikke knyttet til kommunal
forvaltning spesielt.
Videre er det stor forskjell i sykefravær mellom ulike sektorer av kommunal
virksomhet. Tilgjengelig statistikk for pleie og omsorg viser at sykefraværet innenfor
pleie og omsorg er 0,9 høyere enn gjennomsnittet for all kommunal virksomhet for
landet som helhet. Forskjellen er 1,4 prosentpoeng for gjennomsnittet av
prosjektkommunene, men det er stor spredning kommunene i mellom.
Sykefraværet er svært mye høyere enn snittet innenfor pleie og omsorg i Jondal og
Vegårshei, men lavere enn gjennomsnittet for kommunal forvaltning i Bømlo, Mandal,
Songdalen og Skiptvedt.
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3.2 Status kunnskapsgrunnlag
Den foreliggende kunnskapsgjennomgangen av forskning på sykefravær/nærvær viser
at man vet mye om risikofaktorer, altså hvilke faktorer som kan bidra til å skape
sykefravær, og noe om hva som bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser. Det
man vet minst om, er hvilke effekter ulike tiltak har på sykefravær/nærvær.
Litteraturen som er gjennomgått i dette 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 utføres mye og godt sykefraværsarbeid i norske kommuner, men Odeen mfl.
(2013) hevder at man kanskje heller burde fokusere på langsiktige tiltak som bidrar til
helse og jobbtilfredshet, fremfor å teste ut ulike redskaper for å oppnå en rask
reduksjon i sykefraværet.

Sykefraværets kompleksitet
Sykefravær er et komplekst felt som bestemmes av mange ulike faktorer på ulike
nivåer, og som påvirker hverandre på ulike måter - og med ulik styrke. Stein Knardahl
ved STAMI viser til denne kompleksiteten, og har utarbeidet en modell som illustrerer
at sykefravær kan ha sine årsaker både i individet, i virksomheten og i samfunnet. Han
viser derfor til at sykefravær må forstås ut fra en biologisk-psykologisk-sosial modell,
eller det han kaller en “biopsykososial modell” (gjengitt i under). Det figuren først og
fremst synliggjør, er kompleksiteten knyttet til faktorer som bestemmer sykefravær.
Den synliggjør sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer på samfunnsnivå,
virksomhetsnivå og individnivå, og den sier noe om hva arbeidsgiver kan gripe tak i,
og hva som er utenfor arbeidsgivers handlingsrom.
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I den offentlige debatten kan man få inntrykk av at problemet med sykefravær er noe
som rammer store deler av arbeidsstyrken, men forskning viser at sykefravær ikke
rammer tilfeldig. Sannsynligheten for om en arbeidstaker blir sykmeldt er blant annet
knyttet til demografiske forhold, sosioøkonomiske forhold og egenvurdert helse
(Labriola mfl. 2007:12, Osborg, Ose mfl. 2011:13, Tveito 2006), og ser man nærmere
på tallene viser de at det er mellom 10 og 20 % av arbeidstakerne som står for 80 % av
fraværet (Labriola mfl. 2007, Tveito mfl. 2007).
Tveito mfl. (2007) påpeker at tiltak/intervensjoner som er rettet mot alle arbeidstakerne i en organisasjon, i liten grad vil lykkes, hvis det viser seg at det er 10 % av de
ansatte som står for fraværet. Det man i større grad må gjøre er å se nærmere på hvem
som faktisk trenger oppfølging, og man må ta i betraktning de sykmeldtes sosioøkonomiske bakgrunn når man planlegger tiltak.
Modellen ovenfor illustrer først og fremst at sykefravær er et komplekst felt hvor
løsninger må finnes på ulike nivåer og arenaer, men samtidig tydeliggjør forskningen
at mange av risikofaktorene er knyttet til trekk ved arbeidet og forhold på den enkelte
arbeidsplass.
Enkelte studier anslår at så mye som 40-50 % av langtidsfraværet er arbeidsrelatert
(Osborg, Ose mfl. 2006). I tillegg viser forskningen at arbeidsmiljøfaktorer generelt
forklarer mer enn individuelle livsstilsfaktorer, og at arbeidsmiljøfaktorer betyr mindre
for sykmeldtes tilbakekomst til arbeid dess lengre en person er fraværende fra jobb.
Mange av disse faktorene ser også ut til å bidra til dårlig psykisk helse (Major mfl.
2011:20).

Langtidsfriske organisasjoner
Begrepet langtidsfrisk ble for første gang introdusert av den svenske bedriftslegen

Johnny Johnsson på Stora Enso Fors. Langtidsfrisk skal forstås som: «(…) å måle
summen av bedriftskulturen, ledelsen, lederskapet og det nettverket og de aktivitetene
som finnes på og utenfor jobben. Andelen langtidsfriske er et statistisk mål på
gruppenivå som måler helheten» (Johnsson mfl. 2006:106). En ansatt som er
langtidsfrisk, blir definert som en medarbeider som har vært ansatt i minst tre år og
som ikke har hatt sykefravær de siste to årene. Langtidsfrisk handler om å vende
fokuset vekk fra sykdom og over til hva som bidrar til at ansatte og virksomhet holder
seg friske. Johnsson mfl. (2006:106) fant fire helsefaktorer som er viktig for å oppnå
flere langtidsfriske i virksomheten:
1. Bevisst organisasjon og klare mål
2. Kreativt miljø
3. Rådgivende lederskap
4. Åpent arbeidsklima

Betydningen av et godt arbeidsmiljø
En svensk kunnskapsstatus (Arbetsmiljöverket 2012:26) påpeker at det mangler gode
vitenskapelige studier på hva som er gode indikatorer på et godt arbeidsmiljø. Deres
litteraturgjennomgang viser likevel til at det er en del faktorer som går igjen i de
vitenskapelige studiene for hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø, og mange av
disse er i stor grad knyttet til organisatoriske forhold (Arbetsmiljöverket, 2012:52):


Positive, tilgjengelige og rettferdige ledere



God kommunikasjon



Godt samarbeid/teamarbeid



Positivt og sosialt klima
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Ansattes medvirkning



Autonomi/”empowerment”/myndiggjøring



Rolletydelighet og klare forventninger og mål



Muligheter for utvikling i arbeidet



Passe arbeidstempo, passe arbeidsbelastning



Støtte i arbeidet (administrativt eller personlig)



Godt fysisk arbeidsmiljø (HMS)

For å oppnå et godt arbeidsmiljø foreslås å legge følgende prinsipper til grunn (Adkins
mfl. 2000 i Arbetsmiljöverket 2012):


En kontinuerlig prosess. 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

Ledelse
Ledere og deres lederskap vil ha betydning for arbeidsmiljøet – både det fysiske og det
psykososiale. Arbeidsmiljøarbeid er først og fremst en lederoppgave som man må
jobbe systematisk og kontinuerlig med over tid. Samtidig er arbeidsmiljø noe som
oppstår i møtet mellom den enkelte ansatte og arbeidsorganisasjonen. Det betyr at
både arbeidsgiver, den enkelte ansatte og kollektivet har ansvar for å bidra til et godt
arbeidsmiljø til beste ikke bare for medarbeiderne, men også for brukere, pasienter,
elever og deres pårørende.
Men hva er en god leder? En evaluering utført av Sintef (Osborg Ose mfl. 2011:48) av
kommunenes IA-arbeid, undersøkte blant annet ledelsens rolle som en av flere
betingelser for å kunne møte fremtidens utfordringer (Osborg Ose mfl. 2011). Svarene
fra de seks casekommunene tegner et variert bilde av hva en god leder er. Det er
forskjeller i svarene mellom kommunene og på de ulike nivåene i kommunene, men de
kommunene som har en klar forankring av visjoner og målsetting, har også et tydelig
og homogent svar på hva en god leder er. Hjelpepleierne i Sintefs undersøkelse, som
oppgir at de har mindre fleksibilitet i arbeidssituasjonen, har lavere sannsynlighet for å
svare at den jobben de gjør blir verdsatt av nærmeste leder. Dette betyr at arbeidsmiljø- og ledelsesspørsmål henger sammen, og «indirekte vil derfor variasjon i
opplevd arbeidsmiljø kunne tenkes å gi en indikasjon også på ledelsesmessige
forhold» (Osborg Ose mfl. 2011:10). I likhet med mye annen forskning er det å bli sett
og hørt en viktig faktor hjelpepleierne i undersøkelsen nevner i forbindelse med
ledelse og et godt psykososialt arbeidsmiljø. I andre studier hvor man har undersøkt
hva arbeidstakere mener er en god leder, har følgende faktorer særlig blitt nevnt:


Ser og lytter til de ansatte



Er nærværende, tilgjengelig og inkluderende



Tar tak i konflikter



Opptrer rettferdig



Viser omsorg for sine medarbeidere
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Effekter av tiltak
Som nevnt innledningsvis i dette avsnittet er hvilken effekt ulike tiltak har på fravær/nærvær noe av det man vet minst om, ifølge Fafos Kunnskapsstatus. En utfordring
synes å være at mange virksomheter setter i gang tiltak uten å ha forutgående
kunnskap om tiltakene har effekt, eller at de innfører tiltak som ikke blir evaluert på en
vitenskapelig måte, og som man i etterkant derfor ikke kan si med sikkerhet har hatt
effekt eller ikke.
For at programmet Saman om … skal kunne bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget, er
det derfor ønskelig at kommunene som deltar i programmet bidrar med mest mulig
dokumentasjon knyttet til målsettinger, tiltak og realisering av effekter.
Ofte kan det også være andre forhold i organisasjonen eller en kombinasjon av tiltaket
og/eller andre faktorer, som kan bidra til endringene. I den grad det er mulig å
registrere dette, vil det være en styrke for programmet om kommunene også
rapporterer dette.
Til tross for disse utfordringene fremkommer det ifølge Kunnskapsstatus noen
indikasjoner i de gjennomgåtte studiene:
Tiltak som synes å ha positive effekter


Grundig kartlegging av arbeidsmiljøet og kartlegging av helseplager blant de
ansatte, er viktig for å lykkes.



Ergonomiske tiltak, fysioterapi og bruk av hjelpemidler ser ut til å ha effekt.



Fysiske tiltak på arbeidsplassen, slik som håndvask i sprit og tilgang til utstyr, har
en effekt.



Oppfølging av arbeidsulykker med forebyggende tiltak/aktiviteter.



Tiltak knyttet til fysisk aktivitet, livsstilsendring og ergonomisk tilrettelegging
fungerer bedre enn opplysningstiltak og psykologiske intervensjoner.

Tiltak som kan ha effekt


Valg av turnusordninger kan ha en effekt.



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.

Tiltak som synes å gi mindre 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 sykmeldtes sosioøkonomiske 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.

Oppsummering
Kunnskapsstatusen viser at 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, de tillitsvalgte/verneombud i
arbeidet. Et godt sykefraværs- og nærværsarbeid krever i tillegg kunnskap og
ressurser.
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Det fremgår også av kunnskapsstatusen at det finnes to ulike perspektiver på det å
jobbe med sykefravær/nærvær.


Det ene perspektivet handler om å bygge helsefremmende arbeidsplasser.
Vi har sett at helsefremmende arbeidsplasser har en del organisasjonskulturelle
fellestrekk. Aktuelle tiltak i et slikt perspektiv er å jobbe med forhold som påvirker
kulturen på arbeidsplassen og som øker den enkelte ansattes følelse av kontroll og
innflytelse på eget arbeid.



Det andre perspektivet handler om å finne tiltak som reduserer sykefraværet.
Har man dette perspektivet, synes det å være viktig å målrette tiltakene mot dem
som står for det meste av fraværet. I et slikt perspektiv hjelper i mindre grad
generelle tiltak rettet mot alle.

3.3 Gjennomgang av årsrapportene
3.3.1 Mål
I malen for årsrapporten blir de deltagende kommunene bedt om å rapportere målene
for sine prosjekter. Det blir etterspurt effektmål, resultatmål og drivermål for
prosjektet med resultat ved siste måling.

Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Effektmål
Effektmål handler om hvilke effekter/gevinster prosjekteier(e)/oppdragsgiver ønsker å
oppnå med prosjektet, hva hensikten med prosjektet er.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Et godt eksempel på hvilke effekter/gevinster en kommune ønsker å oppnå med sitt
sykefraværsprosjekt, er Nord-Aurdal kommune, som har oppgitt følgende beskrivelse:
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"Økt tilstedeværelse i kommunen, i første omgang ved Miljøarbeid, Hjemmetjenesten
og Aurdalsheimen. Økt tilstedeværelse gir:
1) Bedre og mer effektiv tjeneste.
Flere med faglig kompetanse i arbeid, vikarer har ikke alltid tilstrekkelig
kompetanse.
Brukerne får bedre forhold til tjenesteutøver når disse er mer til stede.
Tjenesten blir mer effektiv når flere er godt kjent med arbeidsoppgavene
2) Gode mellommenneskelige relasjoner og bedre arbeidsmiljø.
Man forholder seg til færre kolleger ved mindre vikarbruk. Gir større trygghet i
forhold til kolleger når antallet reduseres og ikke så hyppig opparbeidelse av nye
relasjoner
3) Økt selvtilfredshet ved økt tilstedeværelse for den enkelte.
Ingen ønsker å ha fravær”
Vår vurdering er at kommunen har en klar forestilling om hva de skal oppnå, og de har
i sine effektmål også lagt inn begrunnelser. Utfordringen med effektmålene i NordAurdal er at de ikke er konkretisert med målbare indikatorer og at det mangler måltall
og oppnådd resultat i rapporteringen.
Status
Ni kommuner beskriver på en god måte ønskede effekter og overordnet hensikt med
sine prosjekter. Kun én av de deltagende kommunene har kvantifisert de ønskede
effektene.
Ni kommuner mangler slike beskrivelser. De fleste av disse kommunene har kun
oppgitt resultatmål.
Forslag til forbedringer
Det å beskrive effekter og overordnet hensikt er viktig for å kunne realisere gevinster
av prosjektene. For å kunne realisere effektene av prosjektet er man avhengig av å vite
i hvilken grad målet er nådd - har vi oppnådd det helt eller delvis? For å kunne skille
mellom eksempelvis ikke oppnådd, delvis og helt, må man kvantifisere effektmålene:
Man må foreta målinger av dem. Dette rimer også med oppsummeringen i kunnskapsstatusen, som anbefaler at sykefraværs- og nærværsarbeidet bør basere seg på
grundig kartlegging og analyse av problemene i den aktuelle virksomheten før man
setter i gang tiltak, og at man bør evaluere effekten av de tiltakene man prøver ut.

Resultatmål
Resultatmål handler om hvilket resultat som skal foreligge ved slutten prosjektet, og
som det skal rapporteres på underveis: Hva utgangspunktet (0-punktet) var, og når og
hvor ofte det skal måles.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Kongsberg kommune har oppgitt følgende resultatmål for sitt prosjekt:




Senke sykefravær til de gravide arbeidstakerne med minst 50 %
Øke bruken av BHT i oppfølgingssamtaler med 50 %
Senke sykefraværet i Kongsberg kommune med 10 % etter ett år i prosjektet

Vår vurdering er at disse resultatmålene er presise og godt kvantifiserte målsettinger.
Status
Samtlige kommuner har fastsatt resultatmål for prosjektene sine. Alle har redusert
sykefravær / økt nærvær som sitt viktigste resultatmål.
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15 kommuner rapporterer på oppnådde resultater.
3 av kommunene rapporterer resultat, men har ikke oppgitt målsatt nivå.
Forslag til forbedringer
Det er tre forhold som synes å være sentrale å ha måltall på med hensyn til redusert
sykefravær, og det er
1. status ved prosjektstart
2. ønsket resultat ved prosjektets slutt
3. status ved siste måling

Drivere
Drivere handler om forhold som påvirker resultatet og effekten: Hva den enkelte
kommune har definert som forhold som påvirker resultater og effektene, og hvordan
dette skal måles og undersøkes underveis.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Bømlo kommune har følgende drivermål:
1. Velfungerande medråderettssystem i heile organisasjonen
2. Årlege medarbeidarsamtalar for alle tilsette i organisasjonen
3. Svarprosent ved årlege arbeidsmiljøundersøkingar
Dette er etter vår vurdering en god presisering av det kommunen mener er viktige
forhold som kan påvirke sykefraværet. Drivermålene er konkretisert med ønsket nivå
og det er gjennomført målinger.
Status
Samtlige kommuner har oppgitt drivermål. De forholdene som målsettes er i stor grad
forhold som







medarbeidertilfredshet og trivsel
medbestemmelse
egenskaper og opplevelser hos medarbeiderne, eksempelvis stressmestring,
opplevelsen av å ha en betydningsfull jobb og medarbeidernes yrkesstolthet
ledernes rolle og ferdigheter
relasjon og samarbeid mellom ledere og medarbeidere
organisasjonskulturelle forhold, eksempelvis det å skape en vi-kultur

På bakgrunn av det som fremkommer i kunnskapsgrunnlaget synes dette å være
relevante forhold som det er sannsynlig vil kunne påvirke sykefraværet.
Kun 2 kommuner har oppgitt ønsket nivå og har gjennomført målinger.
Forslag til forbedringer
Kunnskapsgrunnlaget peker på en rekke sentrale faktorer som synes å påvirke
sykefraværet, noe som gjør at repertoaret sannsynligvis er vesentlig større enn det
deltagerkommunene har valgt å fokusere på. I tillegg er utfordringen for deltagerkommunene at de drivermålene de har valgt seg i liten grad er kvantifisert.

3.3.2 Tiltak
Innen området nærvær ble kommunene bedt om å rapportere tiltak etter følgende
kategorier:
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Individrettede tiltak (Trivsel, tilrettelegging oppfølging)
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Prosjektrettede tiltak (Prioriterte grupper/områder)
Fundamenteringstiltak (Struktur, kultur, prosedyrer, rutiner)




Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Ved gjennomgangen av årsrapportene ble det klart at dette ikke er den mest hensiktsmessige måten å kategorisere tiltak innen programområde nærvær på. Med utgangspunkt i de tiltakene deltagerkommune faktisk har iverksatt, har vi valgt i å presentere
kommunenes tiltak i følgende kategorier:






Tiltak rettet mot alle ansatte
Tiltak rettet mot prioriterte grupper av ansatte
Tiltak rettet mot ledere
Samarbeid med eksterne
Strukturtiltak

Tiltak rettet mot alle ansatte
Status
Dette er tiltak som retter seg mot alle ansatte, enten i en kommune eller i en
virksomhet.
De aller fleste av de deltagende kommunene har iverksatt tiltak innen denne
kategorien. Typiske eksempler på slike tiltak er;









Alle ansatte har fått et tilbud om årlig utviklingssamtale/medarbeidersamtale
Årlige arbeidsmiljøundersøkelser med oppfølging på arbeidsplassen
Kick-off innovasjonsamling
Innovasjonskompetanse
Gjennomført personalmøter, infomøter temadag, aktivitetsdag og kick- off dag for
alle ansatte
Temadag med teaterforestilling om IA–arbeid
Trivselsuke
Medarbeiderdag
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Årlig trivselsdag.
Årlig trivselspris
Aktivitetsdag
Bowlingkvelder og quizkonkurranser
Årlig grillfest
Anskaffet massasjestol for ansatte i pleie- og omsorgsenhetene

Forslag til forbedringer
Som det fremkommer av kunnskapsstatusen, synes det ikke som om tiltak rettet mot
alle arbeidstakerne i en organisasjon eller virksomhet vil gi ønskede effekter med
hensyn til redusert sykefravær. Dette gjelder særlig dersom det er slik at det er en liten
prosentandel av de ansatte som står for mesteparten av fraværet. I så fall bør det i
større grad vurderes hvem som faktisk trenger oppfølging og ta i betraktning de
sykmeldtes sosioøkonomiske bakgrunn når man planlegger tiltak.
De fleste individrettede trivselstiltak har heller ingen påviselig effekt på sykefravær og
nærvær, men kan ha en effekt på generell trivsel.
På den annen side har vi sett at organisasjonskulturen synes å ha en vesentlig
betydning for sykefraværet, slik at forbedringspotensialet her kan handle om



enten å målrette tiltakene inn mot de gruppene som har høyest risiko for høyt
fravær
eller å jobbe systematisk og langsiktig med organisasjonskulturen

Tiltak rettet mot prioriterte grupper av ansatte
Status
Tiltak under denne overskriften retter seg mot prioriterte grupper enten i en kommune
eller i en virksomhet. De aller fleste kommuner har igangsatt ett eller flere slike tiltak.
Typiske eksempler på tiltak rettet mot prioriterte grupper er;
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Arbeidstakere med redusert arbeidsevne gis en individuell vurdering om tilrettelagt
arbeid
Intern omplassering for utprøving av arbeidsevne
Gjennomføring av hospitering
Prosjekt Raskere Frisk. Sykemeldte og de som står i fare for å bli sykmeldte, får
tilbud om tilrettelagt aktivitet av fysioterapeuter over en 8 ukers periode.
Enkeltpersoner med høyt fravær og/eller store helseplager får samtale med leder
og BHT om hvordan en kan tilrettelegge og forebygge fravær
Tilbud om coaching til sykmeldte arbeidstakere. Veiledning/coaching i gruppe
team
Individuelle samtaler inkl. oppfølging med prosjektleder/coach
Arbeidsplasser med høyt fravær over tid får ekstra ressurser og hjelp i en
seksmånedersperiode.
Tilrettelegge for egne tilsatte/og andre som får helseproblemer/har funksjonshemning
Etablert et møtested en gang i uken for sykmeldte slik at de kan opprettholde
nærheten til arbeidsgiver
Lavterskel tilbud til de ansatte i kommunen som er sykmeldt eller står i fare for å
bli det
Opprettet møteplasser for ansattegrupper
Gjennomført gruppesamtaler som fokuserer på oppmerksomhetstrening og
stressmestring
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Human Performance. Mestre høyt arbeidspress. Gjennomført over 2 like dager for
alle ansatte i hjemmetjenesten
Gjennomført stressmestringskurs for å forebygge sykefravær
Som et ledd i tiltakskjeden er det gitt felles opplæring gjennom 5 samlinger med
fokus på yrkesstolthet, mestring, og det å se sammenhenger „
Det egenutviklede kurskonseptet ” Den nødvendige samtalen”, er et tilbud som gis
både som kurs til ledere og ute på den enkelte arbeidsplass etter bestilling
Introduksjon av nytilsatte og bruk av prøvetid
Eget tiltak rettet mot gravide
Tilrettelegging for gravide arbeidstakere
Gjennomført prosjekt gravid og i jobb
Tiltak som inspirerer til å stå i arbeid lengst mulig etter fylte 62 år
Trening for utsatte grupper
”Prosjekt forflytning”, som har som mål å tilrettelegge systemer for virksomhetene
med målsetting om å kvalitetssikre opplæring og implementering av forflytningsmetodikk og vedlikeholde kunnskap
Nærværsdagen, en årlig dag med hovedfokus på Nærvær, HMS og ledelse. Alle
ledere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert til samlingen
Gjennomført LEAN-opplæring

De fleste av disse tiltakene adresserer forhold som i kunnskapsgrunnlaget synes å
være vesentlige med hensyn til å kunne bidra til redusert sykefraværet/økt nærvær.
Mange av tiltakene tar utgangspunkt i avdekkede behov i egen virksomhet, de retter
seg mot utsatte grupper, de har som siktemål å styrke den enkeltes kompetanse eller
mestringsevne knyttet til den aktuelle jobbutførelsen. Tiltakene bygger på antagelser
om god kommunikasjon, godt samarbeid/teamarbeid og et positivt og sosialt klima.
Forslag til forbedringer
En gjennomgående utfordring, som også belyses godt av kunnskapsstatusen, knytter
til seg til det å måle effekten av disse tiltakene. Gjennomgående mangler det
kvantifisering og måleparametre i deltagerkommunenes rapporter med hensyn til disse
tiltakene, og det er heller ikke like lett å se hvordan kommunene har tenkt å foreta
effektmålinger Kommunene bør i større grad målsette og måle de forholdene de
tenker påvirker sykefravær/nærvær og de tiltakene de gjennomfører. På den måten kan
programmet bidra til en kunnskapsøkning med hensyn til effekter av tiltak.

Tiltak rettet mot ledere
Status
11 av de 18 deltagende kommunene har gjennomført en eller annen form for
lederopplæring som en del av sine prosjekter.
Typiske tema for lederopplæringen er:







Kurs i relasjonsledelse og relasjonskompetanse hvor hver enkelt leder, tillitsvalgt
og verneombud blir mer bevisst på å lede sine tanker inn på det
mellommenneskelige i ledelse
Lederopplæring med fokus på relasjonsledelse
Opplæring av alle ledere med personalansvar i god kommunikasjon
Alle ledere med personalansvar skal ha gjennomført kurs i ”Den nødvendige
samtalen”
Lederopplæring som ytringskultur, beredskap, kriseledelse og
krisekommunikasjon, grunnleggende arbeidsrett
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IA-Ledelse. Hva betyr og hva er viktig for den enkelte når det gjelder fravær og
nærvær. Gjennomført over 4 like dager for mellomledere, tillitsvalgte og
verneombud
Alle ledere med personalansvar har vært gjennom en workshop knyttet til system
for oppfølging av sykmeldte, herunder bruk av Altinn.

Som det fremgår av opplistingen er det særlig ledernes relasjonelle og kommunikative
ferdigheter deltagerkommunene har hatt størst fokus på.
Kunnskapsgrunnlaget fremhever også ledelsens og lederens betydning med hensyn til
å se den enkelte, å være nærværende, tilgjengelig og inkluderende, ledernes evne til å
ta tak i konflikter, til å opptre rettferdig, til å delegere og myndiggjøre, til å vise
omsorg for medarbeiderne, være veileder og styrke medarbeidernes evne til å løse
egne problemer.
Forslag til forbedringer
En refleksjon er at det som rapporteres med hensyn til tematikk på lederopplæringen
kan være noe avgrenset. Kunnskapsgrunnlaget fremhever det å være rettferdig, det å
se og lytte til sine ansatte, det å veilede, være tilstedeværende, tilgjengelig og
inkluderende, det å ta tak i konflikter og vise omsorg for sine medarbeidere som
viktige lederegenskaper.
En annen refleksjon handler igjen om viktigheten av å måle effektene, noe som
gjennomgående synes å mangle.

Samarbeid med eksterne
Status
De samarbeidstiltakene kommunene har gjennomført med eksterne aktører handler i
stor grad om samarbeid med NAV, fastlegene og BHT.
Typiske eksempler er på samarbeidstiltak med eksterne aktører er:












Årlige oppstartsmøter med NAV, Arbeidslivssenteret, kommunen
v/personalavdelingen, HMS-senteret og BHT
Etablert samarbeidsprosesser med fastlege og NAV
Utviklet samarbeidsprosjekt NAV- kommunen,
Har avtale om at NAV skal behandle alle saker for sykmeldte og dialogmøte 2 skal
avholdes innen 6 md.
Avtale om faste møter med NAV og alle fastleger i kommunen
Samhandlingsavtale med fastlegene
Lagt til rette for at legene/sykemelderne får relevant informasjon fra arbeidsgiver
ved konsultasjon
Formalisert og strukturert samarbeid med BHT. Opprettet “møteplassen” - en
møteplass for den syke, arbeidsgiver, BHT, NAV og lege og evt. andre ved behov
Bruke Frivilligsentralen i oppfølgingsplanen til sykmeldte
Etablering av Nærværsteam og av Nærværsforum
Det dannes Nærværsforum i kommunen bestående av kontaktperson Arbeidslivssenteret, kontaktperson BHT, attføringskonsulent, prosjektleder

Kunnskapsgrunnlaget fremhever betydningen av samarbeid med andre, særlig med
BHT og særlig med hensyn til å bruke BHTs spesialkompetanse på arbeidsmedisin.
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Forslag til forbedringer
Da effekten av samarbeid med NAV og fastlegene i mindre grad fremkommer av
kunnskapsgrunnlaget er det viktig at de deltagerne kommunene systematisk måler
effekten av disse samarbeidstiltakene.

Strukturtiltak
Status
Under denne overskriften har vi samlet alle tiltak som retter seg mot å utvikle planer,
policy, rutiner og systemer. Typiske eksempler på slike tiltak er:

























Revisjon av etiske retningslinjer, arbeidsgiverpolitikk og stillingsbeskrivelsemal
Har utarbeidet felles verdiplattform
Utviklet livsfaseorientert personalpolitikk
Laget strategisk kompetanseplan for alle enheter
Laget kompetanseplan
Har laget funksjonsbeskrivelse slik at lege/NAV/arbeidsgiver kan finne arbeidsoppgaver i forhold til den sykmeldtes medisinske situasjon
Laget innovasjonsstrategisk plan
Utarbeidet aktiv borgerstrategi
Utviklet skjema for medarbeidersamtaler og medbestemmelsesmøter
Det er utarbeidet rutineskjema for oppfølging av sykmeldte i kommunen
Utviklet rutiner for mer og bedre systematisk sykefraværsoppfølging mot den
enkelte innen pleie- og omsorg
Utviklet rutiner for opplæring av nyansatte, individuell plan og arbeidsoppgaver for
flytningsveiledere
Etablere rutiner for oppfølging av gravide
Laget individuell plan for forflytning i Gerica
Laget oppfølgingsplaner for alle yrkesgrupper
Har gjennomgått fraværsregistreringssystemet
Utviklet et helhetlig og gjennomgripende avvikssystem.
Utviklet helhetlige HMS-planar for kommunen og virksomhetene
Utviklet nytt rapporteringssystem
Bruk av Inkluderende.no. Kunne bruke verneombudene som ressurspersoner på
dette verktøyet
“Kommunikasjon hele veien”. Prosjektet ser på kommunikasjon og informasjonsflyt
i organisasjonen
Laget informasjonshefte om sykefraværsarbeid, om rettigheter og plikter i fht.
sykefravær og for å unngå slikt fravær
Informasjonsspredning av lokalt prosjekt på egne nettsider, PDF-info. avis via mail,
artikkel i lokalpressen
Innført LEAN-metodikk

Forslag til forbedringer
Med unntak av gode oppfølgingsrutiner og viktigheten av å kunne planlegge, gir
kunnskapsgrunnlaget liten direkte støtte for effekten av enkeltstående strukturtiltak.
På den annen side påpeker kunnskapsstatusen viktigheten av at kommunene utvikler
kulturer for systematisk oppfølging av sykefravær over tid.
Dersom disse tiltakene inngår i en langsiktig strategi vil de kunne gi et vesentlig
bidrag. Ut fra de foreliggende rapportene er det vanskelig å avgjøre hvorvidt de
rapporterte tiltakene er frittstående eller om de inngår i en helhetlig strategi.
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3.3.3

Erfaringer fra prosjektene

I rapporteringsmalen blir de deltagende kommunene bedt om å beskrive noe av det de
har kommet fram til, oppnådd i prosjektet samt gode prosesser som andre bør få vite
om.
De gode erfaringene mange kommuner har gjort seg synes å handle om:











Viktig å skape en faglig plattform og en felles forståelse av sammenhenger i
arbeidslivet
Det å ansvarliggjøre den enkelte ansatte for møtet med brukeren bidrar til økt
eieforhold til egen jobb. Dette vil skape økt yrkesstolthet og gi et større
engasjement for arbeidssituasjonen, moe som igjen skaper en attraktiv
arbeidsplass
Viktig med veiledning og coaching av den enkelte ansatte, enten individuelt eller på
gruppenivå. Veiledningen kan handle om samspillstrening, stressmestring,
oppmerksomhetstrening ol. Effekten er økt kompetanseopplevelse og dette bidrar
til en positiv utvikling
Kompetente og fornøyde medarbeidere som trives og har det bra øker nærværet.
Medarbeidersamtalen, arbeidsmiljøundersøkelsen og medbestemmelsesmøtet er
avgjørende tiltak for et godt og trygt arbeidsmiljø
Viktig med lederopplæring særlig opplæring med vekt på relasjonsledelse. Trygge
og klare ledere skaper tillit og trygghet hos ansatte
Vesentlig å etablere gode samarbeidsrutiner med fastlegene, NAV og BHT.
God forankring og eierskap hos tillitsvalgte, administrasjon og folkevalgte er
avgjørende

Som vi har sett rimer disse erfaringene godt med sentrale funn i kunnskapsgrunnlaget.
Vi finner det hensiktsmessig å trekke frem to enkelteksempler. Det ene er Vefsn
kommune som har gjort seg følgende refleksjoner rundt formidling av målsettingene
for prosjektet:

Med hensyn til vårt sykefraværsmål - fra 8,6 % til 6,9 %, ble det tidlig klart at det var
utfordrende å formidle målet på en positiv måte. For å gjøre dette målet klart og
relevant har vi regnet ut at differansen mellom 8,6 og 6,9 tilsvarer 17 flere personer på
jobb hver dag. Når vi presenter månedlige sykefraværstall for kommunen totalt sett,
lager vi en oversikt pr. mnd. som viser utviklingen. Det som er bra er at både ansatte
og ledere har fått større nærhet til målet. Dersom partene klarer å tilrettelegge
arbeidet en dag for en medarbeider og dermed unngår en fraværsdag, er det mulig å si
at vi har bidratt med 1 av de 17.
Det andre eksempelet er Stavanger kommune, som har jobbet med historiefortelling.
De oppsummerer sine erfaringer på følgende måte:

Når ledere får drøfte egne erfaringer med andre ledere løfter man den tause
kunnskapen frem. Dette gir en annen effekt enn hva man hadde fått dersom man leste
eller hørte om dem i en undervisningssituasjon. Prosjektgruppen har lagt til grunn at
den tause kunnskapen, ”merverdien”, representert i de gode historiene, bidrar til å gi
ledere et større handlingsrom og ved det øke nærværet i egen virksomhet.

3.3.4

Egenevaluering

Deltagerkommunene ble bedt om å gjøre kvalitative vurderinger av arbeidet så langt.
De ble bedt om å diskutere seg gjennom hvert enkelt punkt, og gi det enkelte punkt en
score fra 1-6, der 1 er lavt og 6 er høyt. Punktene som de ble bedt om å vurdere, er
følgende:
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Behov (hensikt). Hva er behovet? Hvordan oppdaget vi behovet? (Gjettet vi det, fikk
vi det fra brukere/ansatte, identifiserte oss med brukere/ansatte)
Løsning (tiltak). Løser tiltakene det aktuelle behovet/hensikten? Hvordan har vi
målt at løsningen/tiltaket dekker behovet?
Ildsjel (prosjektleder). Hvem er prosjektets pådriver/ildsjel? Har vi støttet godt nok
opp om denne? Har denne personen mange andre oppgaver?
Team (prosjektgruppe). Hvordan har vi satt sammen prosjektgruppen? Har vi den
kompetanse vi trenger? Støttet teamet ildsjelen?
Forankring. Var det god støtte/forankring hos partene? Var de ansatte interesserte
i å få oppgaven løst? Var mål og hensikt forstått av alle? Var de ulike interessentene
involvert i prosjektet eller ble de kun oppdatert?
Endringer i forhold til prosjektplan. Hvilke endringer er gjort. Førte gjennomgangen
til at dere så et behov for endring?

13 av de 18 kommunene har gjennomført egenevalueringen. Gjennomsnittet ligger på
4,85.
Egenevalueringen kommunene har gjort, viser at de tre forholdene de er mest fornøyd
med er:




Den jobben de har gjort med hensyn til identifisering, kartlegging og beskrivelse av
behovet (5,33)
Ildsjel/prosjektleder (5,25)
Team/prosjektgruppe (5,08)

De to forholdene som kommunene skårer seg lavest på, er:



I hvilken grad tiltakene løser det aktuelle behovet/hensikten og hvordan vi har målt
at løsningen/tiltaket dekker behovet (4,25)
Forankring. Om det er god støtte/forankring hos partene, om de ansatte var
interesserte i å få oppgaven løst, om mål og hensikt var forstått av alle og om de
ulike interessentene var involvert i prosjektet eller om kun er blitt oppdatert. (4,33)

Forslag til forbedringer
De to forholdene kommunene skårer lavest på, er faktorer som i kunnskapsstatusen
fremheves som vesentlige i flere sammenhenger:


viktigheten av systematiske målinger



verdien av en god forankring

3.3.5 Samlet vurdering – nærvær
Der fremgår av gjennomgangen over at mange av de deltagende kommunene har klare
forventninger om hvilke effekter sykefraværsprosjektene skal gi.
Kommunene har gjennomgående fastsatt konkrete resultatmål, og de har i stor grad
identifisert forhold som kan påvirke sykefraværet. Vi har også sett at kommunene har
igangsatt en rekke tiltak. Mange av disse tiltakene synes å ha et godt belegg i den
foreliggende kunnskapsstatusen.
Det som synes å være mindre fokusert blant de deltagende kommunene er
erkjennelsen om fraværs- og nærværsarbeid er en kontinuerlig prosess som krever
konstant fokus og forankring på alle nivåer i organisasjonen, både i den politiske
ledelsen, den administrative ledelsen og virksomhetsledelsen og videre et
sykefraværs- og nærværsarbeid må være en del av virksomhetens overordnede
strategier, målbeskrivelser og kultur.
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Det kan være at det er det noe kortsiktige perspektivet som gjør at kommunene satser
mer på strukturtiltak som lar seg gjennomføre relativt raskt (eksempelvis etablere
rutiner, klargjøre prosedyrer og utvikle systemer) enn på langsiktige kulturtiltak.
Kunnskapsstatusen er tydelig på at følgende karakteristika ved organisasjonskulturen
synes å være viktig for et lavt sykefravær:












Positive, tilgjengelige og rettferdige ledere
God kommunikasjon
Godt samarbeid/teamarbeid
Positivt og sosialt klima
Ansattes medvirkning
Autonomi/”empowerment”/myndiggjøring
Rolletydelighet og klare forventninger og mål
Muligheter for utvikling i arbeidet
Passe arbeidstempo, passe arbeidsbelastning
Støtte i arbeidet (administrativt eller personlig)
Bra fysisk arbeidsmiljø (HMS)

Det fremkommer av kunnskapsstatusen at Odeen mfl. (2013) hevder at det utføres
mye og godt sykefraværsarbeid i norske kommuner, men at man kanskje heller burde
fokusere på langsiktige tiltak som bidrar til helse og jobbtilfredshet fremfor å teste ut
ulike redskaper for å oppnå en rask reduksjon i sykefraværet.
Vi har sett at de deltagende kommunene med unntak av resultatmålene, i liten grad
har kvantifisert målsettingene og tiltakene sine, og vi har sett at de gjennomgående
har et forbedringspotensial med hensyn til å legge til rette for å måle hvilken effekt
tiltakene har.
Kunnskapsstatusen presiserer viktigheten av systematiske målinger. Det kun å måle
variasjoner i sykefraværet er ikke tilstrekkelig.
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4 Heltid
4.1 Om programkommunene
Demografi
Prosjektkommunene er gjennomsnittlig noe større enn landsgjennomsnittet og har
hatt noe høyere befolkningsvekst enn landssnittet de siste 12 årene. Det er stor
spredning med hensyn til størrelse og vekst.

4.2 Status kunnskapsgrunnlag
Innledning
Regjeringen har som mål å redusere omfanget av ufrivillig deltid. I kommunesektoren
har både myndighetene og partene gått litt lenger og formulert “utvikling av heltidskultur” som et mål.
Vi bygger dette kap. på et utkast til “Kunnskapsstatus om heltids-deltidsproblematikk”
datert 17.02.13 fra Fafo, skrevet av Leif Moland og Heidi Nicolaisen. Kunnskapsstatusen har undertittelen “Perspektiver og tiltak for å redusere omfanget av ufrivillig
deltid og organisering for heltidsansettelser”, og er en leveranse til Arbeidsdepartementet i forbindelse med dette prosjektet.
Deltidsstillinger er først og fremst et utbredt fenomen ved arbeidsplasser der
produksjonstiden avviker fra normalarbeidsdagen og ved såkalte kvinnearbeidsplasser.
Innenfor kommunesektoren er omfanget av deltid størst innen pleie og omsorg, og i
skolefritidsordningen. Kvinner jobber mer deltid enn menn. En del av de små
deltidsstillingene i helse- og omsorgssektoren er en følge av at andre velger å jobbe i
reduserte stillinger. Allikevel er det slik at variasjonene i antall deltidsstillinger mellom
sammenlignbare enheter er såpass stor at det er grunn til å tro at det finnes
muligheter for å organisere arbeidet og arbeidstiden slik at deltidsomfanget kan
reduseres betydelig.
De senere årene har forskningen innen arbeidstid og deltid dreid fra å ha hovedfokus
på arbeidstakeren til å ha et mer helhetlig organisasjonsperspektiv.
Mulige sammenhenger mellom stillingsstørrelse og arbeidstidsordninger på den ene
siden og kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitetsvariabler på den andre siden er vist i
figuren under som er hentet fra kunnskapsgrunnlaget.
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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 mer
forutsigbarhet.

Ulike perspektiver på deltid-heltidsproblematikken
Kunnskapsgrunnlaget tar for seg deltid/heltidsproblematikken sett fra et arbeidstakerståsted, arbeidsgiverperspektiv og brukerperspektiv.

I et rent arbeidstakerperspektiv handler deltidsproblematikken dels om å få bukt med
ufrivillig deltid og dels om ansattes muligheter til å velge deltidsarbeid framfor
heltid dersom de ønsker det. Slagordet “Heltid er en rettighet, deltid er en mulighet”
uttrykker dette perspektivet.
Det er vanskelig å trekke klare skillelinjer mellom ønsket og uønsket deltid i et
arbeidstakerperspektiv. Figuren under illustrerer dette.
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Arbeidstakeren i de ulike kategoriene vil ha ulik motivasjon for å øke stillingen og det
vil derfor være viktig at lokale utviklingsprosjekt får klarlagt i hvilken kategori hver
enkelt befinner seg.
Både partene i arbeidslivet og myndighetene er enige om å normalisere heltidsarbeid,
og redusere omfanget av deltid. Dette fører til at arbeidstakerne ikke lenger er alene
om å definere «uønsket deltid». Dette følger av at både arbeidsgiverinteresser og
brukerinteresser kan oppfatte deltid som uønsket der ansatte har ment at det har vært
ønsket.

I et arbeidsgiverperspektiv gir deltidsstillinger muligheter for såkalt numerisk
fleksibilitet. Det betyr at arbeidskraften tilpasser seg variasjoner i arbeidsbehovet og
varierer arbeidstid og arbeidsmengde deretter. Ulempen er at små stillinger kan skape
problemer med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsplasser som
ikke kan tilby hele stillinger, svekker både bransjen og fagets omdømme blant
fremtidige utdannings og arbeidssøkere. De små stillingene stjeler også ressurser fra
ledere og erfarne kollegaer som kunne ha vært brukt mer produktivt. For å unngå
disse ulempene kan arbeidsgivere fremme den såkalte funksjonelle fleksibiliteten,
eksempelvis ansatte som varierer arbeidsoppgaver og arbeidstid slik at jobbinnholdet
varierer.

Heltid-deltid sett fra brukersiden. I den senere tids debatt om heltid-deltidsproblematikken er da også kvalitetsperspektivet i ferd med å stå fram som det kanskje
viktigste argumentet for å utvikle nye arbeidstidsordninger i pleie- og omsorgssektoren. For andre sektorer er kvalitetsperspektivet ikke like fremtredende.
Små stillinger bidrar til en fragmentert tjeneste og virker direkte negativt inn på
tjenestekvaliteten når omfanget er stort. Særlig innen pleie- og omsorgssektoren vil
mange av brukerne ha behov for stabile tjenesteutøvere som de kjenner og som
kjenner dem. En virksomhet som satser på heltidsstillinger har lettere for å trekke til
seg kompetente arbeidskraft og holde på den. Den vil ha lettere for å utvikle gode
fagmiljøer, og for å legge opp en tjeneste «med bruker i sentrum. Dermed sikres både
kompetent arbeidskraft og en mer brukervennlig anvendelse av arbeidskraften. (Se
Moland og Bråthen 2012b: 86ff for en mer utførlig fremstilling).
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Tiltak for å redusere omfanget av små stillinger og uønsket deltid
Tiltak uten organisatoriske endringer
De fleste tiltak for å gi ansatte større stillinger i helse- og omsorgssektoren, skjer uten
organisatoriske grep. Det vil si uten å endre arbeidets organisering, fordeling av
arbeidsoppgaver eller organisering av arbeidstiden. Uten å gjøre noe med rammebetingelsene for deltidsstrukturen, rettes i stedet oppmerksomheten mot den enkelte
ansatte. I kunnskapsgrunnlaget sies det at en gjennomgang av litteraturen på området
viser at dette ikke fører til annet enn sporadiske resultater for enkelte ansatte.
Tiltak uten organisatoriske endringer er:


Heve formalkompetanse. Det vanligste tiltaket for å redusere omfang av små
stillinger er ifølge ledere av kommunale pleie- og omsorgstjenester, kompetanseutvikling. Formalkompetanse er den kompetansen man tilegner seg gjennom
utdanningssystemet og som kan dokumenteres gjennom vitnemål, kursbevis,
sertifiseringer etc. Kompetansetiltak er et viktig virkemiddel både for mange
arbeidstakere og for arbeidsplasser som ønsker flere heltidsansettelser. Økt
formalkompetanse bidrar til bedre tjenestekvalitet, men det bidrar i seg selv lite til
større stillinger og mer heltid (se figur på s.36)



Realkompetanseutvikling. I forbindelse med ADs program «Ufrivillig deltid» pågår
det forsøk med utvikling av ansattes realkompetanse for at disse skal kunne få
fulle stillinger. I kunnskapsgrunnlaget sies det at man ikke har sett evalueringer av
slike forsøk. Det er derimot en god del litteratur om betydningen av ulike former
for fagkompetanse for å kunne få nye arbeidsoppgaver og gå inn i nye roller, for
utviklingskompetanse for å kunne gjennomføre endringer og for teknisk
kompetanse for å håndtere nye turnuser (Moland og Bråthen 2012b).

Organisatoriske tiltak for å redusere deltid
De fleste alternative arbeidstidsordninger kan være gode virkemidler for å redusere
omfanget av uønsket deltid blant ansatte med fag- og høyskoleutdanning. Det er
imidlertid store forskjeller mellom de ulike arbeidstidsordningenes potensial for
heltidsstillinger og for å redusere det som måtte være av uønsket deltid sett fra et
tjeneste- og brukerperspektiv.
Organisatoriske tiltak er eksempelvis:


Fleksible arbeidstidsordninger er ordninger der de ansatte selv setter opp turnusen
for en avtalt periode. De ansatte har fast stillingsprosent som skal dekkes opp i
løpet av en planperiode. Vanlige navn er ønsketurnus, forhandlingsturnus,
pusleturnus, drømmeturnus, årsturnus. Hovedideen for disse ordningene består i å
kombinere de ansattes behov for forutsigbar arbeidstid og fritid med brukernes
behov for kvalitativt gode tjenester hverdag som helg. Disse ordningene har i seg
selv ingen effekt på stillingsstørrelse (Amble 2008c:12 og Moland og Bråthen
2012a:85ff). De kan imidlertid være et godt utgangspunkt for større stillinger
dersom dette formuleres som en målsetning



Timebanken er et viktig verktøy i mange av de arbeidstidsordningene som prøves



De senere årene har vikarpoolbegrepet blitt påvirket av kjennskapet til begreper
som «ubunden tid» og «fleksibel del» av arbeidstiden. Her dreier det seg gjerne om
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ut enten det er fleksible arbeidstidsordninger som nevnt over, eller varianter av 3 +
3-turnusen, langturnuser og vikarpoolordninger. Mange av arbeidstidsordningene
er lagt opp slik at den ansatte utfører en andel av den avtalte arbeidstiden innenfor
et bestemt turnussystem. Dette er såkalt bundet tid. Den øvrige andelen, såkalt
ubunden, tid utføres etter behov, nærmest som vikar.

Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering. Pulje 1

ordninger der den ansatte har en avtalt stillingsstørrelse som er større enn den
fastlagte arbeidstiden som inngår i turnusen. Dette innebærer at man kun går i fast
turnus for deler av stillingen. Arbeidet utover denne delen utføres via «vikarpoolen»
ved ledige vakter, for eksempel i forbindelse med ferie, sykdom eller annet. Det vil
si at den ansatte jobber fast i en del av stillingen og er fast vikar i en annen del av
stillingen. Den faste vikardelen kan da sies å inngå i eller utgjøre en vikarpool.
Dette er beskrevet i Moland og Andersen 2007 (bl.a. et eksempel fra en barnehage
i Båtsfjord kommune) og Moland og Bråthen 2012a).


Økt grunnbemanning har i praksis to forskjellige betydninger. På den ene siden



Jobbing på tvers av tjenestesteder er en måte å benytte de ansattes ressurser mer

siktes økt grunnbemanning til en økning av personalressursene. Dette fører til en
økning av lønnsutgiftene, men også til større stillinger, bedre tjenestekvalitet og et
bedre arbeidsmiljø (se figur på s.36). På den andre siden er det også vanlig å kalle
omgjøring av vikarmidler til faste stillinger for økt grunnbemanning. De fast
ansatte får større stillinger finansiert av vikarbudsjettet. I kunnskapsgrunnlaget
heter det at: “Vi mener begrepet økt grunnbemanning ikke skal brukes om
konvertering av lønnsmidler fra vikarbudsjettet til faste stillinger, men at det
forbeholdes der det tilføres «friske midler»”.
fleksibelt ved å øke den ansattes oppgavebredde. Kjente kombinasjoner dreier seg
blant annet om jobb i boliger for psykisk utviklingshemmede og i hjemmebaserte
tjenester for eldre (økt brukerbredde) (Moland & Holmli 2002). Men også en kombinasjon av arbeid på skole, barnehage og SFO er kjent (økt oppgavebredde). 60
prosent av kommunene oppgir å ha forsøkt kombistillinger som ledd i arbeidet
med å redusere uønsket deltid (se figur på s.36). Men det har ikke gitt
nevneverdige resultater. Mange ledere opplever at ansatte ikke vil ha større stilling
(likevel) dersom det forutsetter ulike former for kombijobbing. Tilbud om
opplæring og kompetanseutvikling foruten ledere med motivasjonsevner kan
komme godt med.



Langturnuser. Med langturnus menes et bredt spekter av arbeidstidsordninger der
arbeidertakerne jobber lange vakter flere dager i strekk, etterfulgt av friperioder. I
arbeidstidslitteraturen brukes gjerne begrepet «komprimert arbeidstid» (Olberg
2010).
o Langvakter. Mange av langvaktsturnusene som er innført i pleie- og
omsorgssektoren de siste årene er satt opp med to vaktskift i døgnet. De
mest komprimerte langturnusvariantene, inklusive heldøgnsturnus har de
mest tilfredse medarbeiderne og disse er nesten utelukkende
heltidsansatte. Disse turnusene er også gode for brukerne. Langturnus
som kun benyttes i helg har ikke like store effekter. En del av disse
turnusene fraviker Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og krever
en mer omstendelig saksbehandling før de kan godkjennes (derav
begrepene langvakter med disp. og uten disp.).
o

3+3. I den originale 3 + 3-turnusen er det ikke forskjell i bemanningen
mellom ukedager og helg. Turnusen innebærer at de ansatte arbeider tre
dager, har tre dager fri, arbeider tre dager, har tre dager fri og så videre
hele året igjennom. Ca. 10 % av norske kommuner har prøvd ut
ordningen. En del kommuner har oppnådd gode resultater i form av
større stillinger, redusert sykefravær og bedre tjenestekvalitet.
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Figur: Har kommunen prøvd ut noen av de følgende tiltakene som ledd i arbeidet for å redusere
omfanget av uønsket deltid/øke andel heltidsstillinger? Og i så fall: Hvilke effekt har tiltaket hatt
på stillingsstørrelser, tjenestekvalitet, arbeidsmiljø, vikarbruk og personalutgifter? N=264. Kilde:
Moland og Bråthen 2012a: 72ff)

I kommentarene til figuren hentet fra kunnskapsgrunnlaget heter det at “ingen av
tiltakene har hatt svært god effekt med sikte på å få til flere heltidsstillinger.
Forklaringene er dels knyttet til at mål om heltid ikke har stått sentralt i de tiltakene
som er prøvd ut, dels i mangelfull prosjektstyring og dels i motstand fra ansatte som
ikke ønsker å endre egne arbeidstidsbestemmelser.
Forutsetninger for å realisere tiltakenes potensial
Moland og Bråthen 2012b:109 ff trekker fram noen viktige spørsmål som må stilles og
bearbeides før en setter i gang et forsøk. Dette er forhold som er viktige i alt
utviklings- og omstillingsarbeid. Men i og med arbeidstidsordninger skal undertegnes
av begge parter og at det er bestemte prosedyrer for håndtering av slike avtaler, ikke
minst dersom arbeidstidsordningene fraviker fra arbeidsmiljøloven, er partssamarbeidet helt avgjørende for å oppnå gode resultater. (Kunnskapsgr. s. 39-40).








34

Hva er organisasjonens behov, og hva er prosjektets/modellens hensikt?
Hvilke mål er satt, og hvordan skal det informeres om prosjektets hensikt og mål?
Hvordan sikres god forankring (politisk, administrativt og hos tillitsvalgte og
ansatte)?
Hvordan legges det opp til samarbeid, medvirkning og involvering av ledere,
tillitsvalgte og ansatte?
Er det satt av tilstrekkelig med ressurser i form av tid, økonomi og kompetanse
(endrings-, turnus- og fagkompetanse)?
Hvordan vil prosjektet bli fulgt opp underveis og i etterkant?
Kartlegging og evalueringer. Både kartlegginger og evalueringer er nyttige verktøy,
og de bør benyttes flere ganger i løpet av et utviklingsarbeid

Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering. Pulje 1

I tillegg sies det i kunnskapsgrunnlaget
at store stillinger forsterker tiltakets potensial - flere av tiltakene gir ikke optimal
effekt uten å ha definert mål om større stillinger som en del av tiltaket
at det må tas hensyn til hva slags tjenestested og hvilke kunder og brukere
arbeidstidsordningen eller kompetansetiltaket bygges rundt
at der er viktig å få med effekter for samtlige aktører og at i debatten om
arbeidstidsordninger har både brukere og eiere lett for å komme i bakgrunnen





4.3 Gjennomgang av årsrapportene
4.3.1

Mål

I malen for årsrapporten blir de deltagende kommunene bedt om å rapportere målene
for sine prosjekter. Det blir etterspurt effektmål, resultatmål og drivermål for
prosjektet med resultat ved siste måling.

Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Effektmål
Effektmål handler om hvilke effekter/gevinster prosjekteier(e)/oppdragsgiver ønsker å
oppnå med prosjektet, hva hensikten med prosjektet er.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Vi vil trekke fram to eksempler på hvilke effekter/gevinster kommunene ønsker
oppnådd med sine prosjekter inne heltid/deltid. Det første eksempelet er Fredrikstad
der den overordnede målsetting for prosjekt er at seksjon for omsorg og sosiale
tjenester i Fredrikstad kommune gjennom en forbedret arbeidsorganisering får et solid
utgangspunkt for å yte kvalitativt gode tjenester, være en attraktiv arbeidsgiver og ha
effektive driftsmodeller i årene som kommer. Fredrikstad kommune har følgende
effektmål:
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1) Målet er at vi har en kvalitet på tjenestene som bidrar til at brukerne opplever et
forutsigbart tilbud og forholder seg til et begrenset antall tjenesteytere.
Tjenesteyterne som møter brukerne har riktig kompetanse og kjennskap til
brukernes behov. Tjenestene ytes når brukerne har behov for det.
2) Målet er at vi har en arbeidsorganisering som bidrar til at våre ansatte har en
forutsigbar inntekt og en lønn de kan leve av. Kommunen kan innfri arbeidsgiverstrategiens målsetting om rett til heltidsstilling. Vi fordeler arbeidsoppgavene og
de ubekvemme vaktene mellom oss. Våre ansatte får benyttet sin kompetanse på
en tilfredsstillende måte, og vi har et godt læringsmiljø som omfatter alle. Våre
tjenester er organisert slik at det er mulig for ansatte å stå i jobb til avtalt
pensjonsalder (uten å bli minstepensjonist eller uføretrygdet). Vi driver aktivt
nærværsarbeid og ser en varig reduksjon av sykefraværet.
3) Målet er at sosial- og omsorgsseksjonen i Fredrikstad kommune drives på en
effektiv måte som bidrar til at: heltidsstillinger i økende grad blir det normale for
ansatte. Vi har et godt omdømme som gjør at vi rekrutterer og beholder
arbeidstakere med riktig kompetanse. Vi er beredt til å møte fremtidig
kompetansebehov, benytter kompetansen vi har hensiktsmessig og utvikler den
kompetansen vi til enhver tid er i behov av. Vi har myndiggjorte, engasjerte og
involverte medarbeidere. Våre medarbeidere har bedre tid til strategisk ledelse og
bedre tid og anledning til personalledelse overfor hver enkelt medarbeider. Vi
driver økonomisk, effektivt og forutsigbart.
Vår vurdering er at kommunen har en klar forestilling om hva de skal oppnå og de har
i sine effektmål begrunnelser som er knyttet både til effektivitet, kvalitet (for brukerne)
og hensynet til medarbeidere. I tråd med kunnskapsgrunnlaget er formulering av en
god hensikt viktig både for å kunne formulere gode mål og for å gi prosjektet
legitimitet og at det er viktig å få med effekter for samtlige aktører.
Dette gjelder også Drammen kommune som oppgir følgende mål - Hovedmål i
hovedprosjektet er “I størst mulig grad å avskaffe uønsket deltid i Drammen
kommune” og at delprosjektet vikarpool kan bidra til dette hovedmålet. Følgende
effektmål oppgis:
1) Kvaliteten på tjenestene – at rett tjeneste er av rett kompetanse
2) Leders ressursbruk – at ledere ikke bruker tid på innleie
3) Medarbeiders tilfredshet – At ansatte har ønsket stillingsbrøk og at de er tilfreds
med organisering av vikarbehov
4) Organisasjonseffekter – at det er liten turnover og lavt sykefravær, minimal bruk av
overtid
5) Ordningen vellykkethet – at vikarpool dekker alle forespørsler og behov, og at
rutiner og systemer fungerer tilfredsstillende
Drammen foretar målinger knyttet til alle disse fem punktene og rapporterer foreløpig
en positiv utvikling på punkt 2 og 5.
Status
Alle de 14 kommunene har oppgitt ønsket effekt med sine prosjekter.
10 kommuner beskriver ønskede effekter sett i lys av både medarbeider- og brukerperspektiv (jf. Fredrikstad og Drammen kommune). De aller fleste av kommunene har
kvantifiserbare mål og har målt eller har planer om å måle.
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Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering. Pulje 1

Forslag til forbedringer
En god beskrivelse av ønskede effekter og overordnet hensikt er nødvendig både for å
identifisere og for å begrunne hvilke (del-)resultater prosjektet skal realisere. Skal
progresjonen i prosjektet kunne følges, må effekt- og resultatmål kvantifiseres og
gevinstrealiseringen jevnlig måles og rapporteres.
Av kunnskapsgrunnlaget ser vi at en tydelig begrunnelse øker legitimitet og
oppslutning om målene og også øke sannsynligheten for at arbeidet fortsetter utover
prosjektperioden.
Det synes som det er to forbedringspunkter for enkelte kommuner. Noen kommuner
oppgir effektmål som heller burde vært plassert under resultatmål og disse mangler en
tydelig hensiktbeskrivelse (effekt) av prosjektet. Noen av kommunene har også et
forbedringspotensial når det gjelder å kvantifisere de ønskede effektene.
Resultatmål
Resultatmål handler om hvilket resultat som skal foreligge ved slutten prosjektet, og
som det skal rapporteres på underveis. Hva utgangspunktet (0-punktet) var, og når og
hvor ofte det skal måles.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Time kommune har oppgitt følgende resultatmål for sitt prosjekt:




Alle i 80 % – 99,99 % som ønsker 100 % stilling skal få det i form av ubunden tid
Alle i 60 % – 74,99 % som ønsker ¾ stilling skal få det i ubunden tid
Færre tilsette i helg ved innføring av langvakter i helg

Lillesand har følgende resultatmål:




Alle vakter skal være på minimum 7,5 timer
Alle stillingsbrøker opp til ca. 50 %
Resterende stillinger opp til ca. 100 %

Vår vurdering er at dette er presise og godt kvantifiserte målsettinger.
Som kunnskapsgrunnlaget viser, kan det være glidende overganger mellom ønsket og
uønsket deltid og det er derfor viktig å kartlegge utgangspunktet for hva uønsket
deltid er. I den forbindelse har flere kommuner laget sin egen definisjon av uønsket
deltid, og Kvinesdal er en av de kommunene. Deres definisjon av uønsket deltid er:
En kvalifisert person som




ønsker stor, hel stilling (80-100 %)
er i stand til og kan starte med økt arbeidstid innen 1 md.
er villig til å ta imot et tilbud, selv om det kan innebære endret arbeidssted og eller
andre gjeldende arbeidstidsordninger (innenfor AML) enn vedkommende har i sin
stilling

Kvinesdal kommune har 13 ansatte med uønsket deltid etter denne definisjonen.
Resultatmålet for kommunen er at alle disse skal ha ønsket stilling ved prosjektets
avslutning. I tillegg er et resultatmål at de skal evaluere og vedta en endelig definisjon
av uønsket deltid.
Status
Samtlige kommuner har fastsatt resultatmål for prosjektene sine. Resultatmålene
varierer og er i stor grad knyttet til direkte økning i arbeidstid for de som har uønsket
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deltid. De fleste av prosjektene tar utgangspunkt i hva de ansatte opplever som
uønsket deltid og har som mål å redusere dette.
Kommunene har også mål som handler om antall deltidsstillinger og større stillinger
og mål knyttet til vakter og arbeidstid. I tillegg har noen kommuner resultatmål
knyttet til brukertilfredshet, arbeidsmiljø og trivsel og attraktivitet som arbeidsplass.
Alle kommunene har kvantifiserbare mål på en eller flere av resultatmålene, og flere av
kommunene rapporterer på oppnådd resultat.
Forslag til forbedringer
For noen av kommunen kan det se ut som om selve målingene er et forbedringspunkt.
Det er viktig at kommunene foretar målinger slik at de har




Status ved prosjektstart
Ønsket resultat ved prosjektets slutt
Status ved siste måling

Som nevnt i forbindelse med de andre programområdene er dette viktig både for å
kunne gi systematisk læring til programmet som andre kommuner kan få glede av, for
å holde prosjektene på rett kurs, samtidig som dokumentert gevinstrealisering
gjennom prosjektet vil kunne opprettholde motivasjon og trykk på prosjektene.
Ifølge Kunnskapsstatus ser vi at det kan være ønskelig å definere økt antall
heltidsstillinger som et selvstendig resultatmål i flere prosjekter. Kommunene satte i
gang med sine prosjekter før heltidskultur ble definert som en del av programmet. I
den videre utviklingen eller revideringen av prosjektplaner og –målsettinger bør flere
kommuner vurdere å sette resultatmål for heltidskultur i flere av prosjektene.

Drivere
Drivere handler om forhold som påvirker resultatet og effekten. Hva den enkelte
kommune har definert som forhold som påvirker resultater og effektene og hvordan
dette skal måles og undersøkes underveis.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Et godt eksempel er Time kommune som har følgende drivere
Viktige drivere for å lykkes:
1. Lage møteplasser og samarbeidsarenaer
2. Sørge for god forankring hos alle samarbeidsparter
3. Ha klare og tydelige mål
4. Likeverd og respekt mellom partene
5. Plan for gjennomføring
6. God forankring i de ansattes hverdag. At prosjektene oppleves som nyttige i
organisasjonen
Flere rapporterer at de differensier tiltakene etter hvilken type virksomhet det er snakk
om.
Status
Samtlige kommuner har oppgitt drivere. De forholdene som er oppgitt som drivere er i
stor grad tatt med i tråd med det som framkommer som viktige prosesselementer i
kunnskapsgrunnlaget.
Nesten alle prosjektene fremhever betydningen av et tett samarbeid mellom tillitsvalgte, ansatte, ledere, administrasjon og politikere. Flere av prosjektene understreker
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betydningen av å ha med politikerne og noen har omorganisert prosjektet underveis
for å få med disse. Flere prosjekter understreker også betydningen av utprøvingen
skjer gjennom forsøk som skal evalueres, og at de ansatte trekkes med både i
kartlegging og arbeidsseminarer der løsninger utarbeides.
Kvinesdal fremhever at det å etablere en heltidskultur er en driver i prosjektet.
Målsettingen er å få flere hele/store stillinger og dette vil kommunen ta inn i sin
reviderte prosjektplan. Dette er i tråd med kunnskapsgrunnlaget der det heter at en
del av tiltakene ikke gir optimal effekt uten å ha definert mål om større stillinger som
en del av tiltaket.
Forslag til forbedringer
Vi ser at kommunene først og fremst trekker fram det vi kaller forhold ved prosessen
som drivere, dvs. forhold som påvirker resultat og effekter. Vi ser at forankring i alle
ledd fra politisk ledelse og til den enkelte som blir berørt av endringene, oppleves som
de viktigste driverne i prosjektene. Dette er forhold som det er vanskelig å måle
kvantifiserbare mål er derfor nesten fraværende under driverne.
Ut fra det vi vet på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget etterlyser vi mer fokus på
kulturelementet under driverne. Spørsmålet om hvordan man kan skape en
heltidskultur kan med fordel reises høyere på dagsorden. Viktige i den sammenheng er
at målene er klare og tydelige og at målene settes både i lys av bruker-, arbeidsgiver-,
eier- og arbeidstakerperspektiv og har flere heltidsstillinger som et av hovedmålene.

4.3.2

Tiltak

Innen området Heltid ble kommunene bedt om å rapportere tiltak innen en eller flere
av følgende kategorier:





Arbeidstidsordninger
Vikarordninger
Endring av stillingsstørrelse
Kompetansetiltak
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Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Arbeidstidsordninger
Status
Alle kommuner har tiltak knyttet til arbeidstidsordninger. Flere av kommunene har
tiltak i flere av kategoriene. Kunnskapstatusen viser at kommuner som har høyest
gjennomsnittlig stillingsstørrelse, oftere har prøvd ut flere tiltak enn kommuner med
lav gjennomsnittlig stillingsstørrelse. De som har den høyeste stillingsprosenten,
utmerker seg spesielt ved at de oftere har prøvd ut tiltak knyttet til helgeturnus,
langturnus og økt grunnbemanning.
Vi finner igjen varianter av alle de tiltakene som i kunnskapsgrunnlaget er omtalt
under “Organisatoriske tiltak for å redusere deltid”. Tiltakene som prøves ut i
kommunene er:
Langturnuser/komprimert arbeidstid
 Prøve ut langvakter på lørdag/søndag
 Utprøving av lange vakter
 Prøver ut arbeidstidsmodeller - utprøvingen er basert på frivillighet og samtlige
avdelinger som ønsker å delta i prosjektet har valgt modell som innebærer turnus
med lange vakter
 Prøve ut variant av 3+3 turnus
 Langturnus
 Årsarbeidstid
 2+2+3 inkl. seniortiltak
Fleksible arbeidstidsordninger
 Prøve ut ønsketurnus
 Nordsjøturnus
 Prøve ut fleksiturnus/forhandlingsturnus, og med bruk av ubunden tid for de som
har en uønsket deltidsstilling
 Samarbeidsturnus
 Legger til rette for å prøve ut ulike arbeidstidsordninger

40

Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering. Pulje 1

Jobbing på tvers
 Arbeid på tvers av avdelinger og sykehjem
 Felles turnus mellom to tjenestesteder
 Flåtesykepleier
Økt grunnbemanning
 Økt grunnbemanning (dvs. overbooking i turnus)
 Overbooking i turnus
 Flåtesykepleier
Timebank?
 Bunden/ubunden tid
 De som ønsker å øke stilling fra 80 % og oppover, og fra 60 % og opptil ¾ stilling
får det ved ubunden tid hvis de er egnet til det. (på bakgrunn av kartlegginger som
er gjort)

Vikarordninger
I kunnskapsgrunnlaget sies det om vikarordningen: “De senere årene har vikarpoolbegrepet blitt påvirket av kjennskapet til begreper som „ubunden tid‟ og „fleksibel del‟
av arbeidstiden. Her dreier det seg gjerne om ordninger der den ansatte har en avtalt
stillingsstørrelse som er større enn den fastlagte arbeidstiden som inngår i turnusen.
Dette innebærer at man kun går i fast turnus for deler av stillingen. Arbeidet utover
denne delen utføres via «vikarpoolen» ved ledige vakter, for eksempel i forbindelse
med ferie, sykdom eller annet. Det vil si at den ansatte jobber fast i en del av stillingen
og er fast vikar i en annen del av stillingen. Den faste vikardelen kan da sies å inngå i
eller utgjøre en vikarpool.”
Status
Ca. 2/3 av kommunene har slike tiltak. På dette området er tiltakene langt færre og
mindre konkrete enn når det gjelder arbeidstid. Eksempel på tiltak er:









Vikarpoolordning gjøres om til bemanningskonsulenter i hver virksomhet, som
sitter i et bemanningsteam
Overbooking i turnus
Bruk av ubunden tid
Utrede vikarpool-ordning
Plukketurnus, arbeidsgruppe
Økt stilling som fast vikar.
Langturnus
Nordsjøturnus

Endring av stillingsstørrelse
Status
12 av 14 kommuner har tiltak innenfor dette området. Vi har gruppert disse i noen
hovedbolker.
I kunnskapsstatusen heter det at begrepet økt grunnbemanning ikke bør brukes om
konvertering av lønnsmidler fra vikarbudsjettet til faste stillinger, men at det
forbeholdes der det tilføres “friske midler”.
Øke grunnbemanningen


Økt grunnbemanning
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Konvertere vikarmidler til faste stillinger


Ved å konvertere midler fra variabel lønn til faste stillinger, har flere helsefagarbeidere fått økt sin stillingsstørrelse. Dette tiltaket er iverksatt ved sektorens
største sykehjem, hvor ressurser tilsvarende noe over 2 årsverk organiseres som
“flåtefagarbeidere” i fast turnus, men jobber på tvers av fire avdelinger. Ved et
mindre hjemmebasert distrikt er ca. 1 årsverk etablert som “flåtefagarbeider”.
I tillegg er nær 50 % av variabel lønn konvertert til 8,4 årsverk for å heve
grunnbemanningen. Tiltakene har sikret at flere ansatte har fått økt stilling, men
innehar stor risiko rent økonomisk.

Endring av arbeidstidsordninger som gir effekt på stillingsstørrelse






Økte stillinger pga. lange vakter i helg
"Økt grunnbemanning i en etablert turnus. De ansatte løses fra sine stillinger og
det settes sammen på nytt med større stillinger til de som ønsker det. 50, 75 og
100 % stillinger (stort sett)
Bruk av forhandlingsturnus i kombinasjon med Timebank og bunden/ubunden
arbeidstid
Endring av stillingsstørrelse gjøres i utarbeidelse av turnus ved samtlige avdelinger
hvor prosjektet gjennomfører utprøvinger

Tilrettelegge for de som ønsker økt stilling








Gi de som ønsker det mulighet til å øke stillingen sin i ny turnus
De som etter egen definisjon har en uønsket deltidsstilling vil få økt stilling i
prosjektperioden. Stillingene skal da være mellom 80 og 100 %
Tilby minimum 40 % for faglærte og ufaglærte under utdanning som i januar 2013
har stillingsstørrelse under 40 %
Utlyser internt, tilegner oss kunnskap om hva de ansatte ønsker og prøver å
tilrettelegge for det. Har avtale med tillitsvalgte om at interne utlysninger ikke
trenger å omfatte hele kommunen, - gjør det enklere å tilrettelegge for den enkelte
arbeidstaker
Øke to hjelpepleierstillinger til 100 % stillinger"
Alle vikariater og små stillinger utlyses, slik at alle er informert

Kompetansetiltak
Status
2/3 av kommunene har oppgitt at de har gjennomført kompetansetiltak. Typiske tiltak
er:
Arbeidstidsordninger og rutiner



Opplæring i de nye arbeidstidsordningene. De som skal ha ubunden tid må få
økt/styrket sin kompetanse i å jobbe flere steder i organisasjonen
Seminardager med fokus på endring i rutiner i forhold til ny turnusordning

Prosjektkunnskap
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Vi har fått innføring i de fem fundamentene og BLT-metoden, som vi bruker i
prosjektarbeidet
Prosjektleder får økt sin kompetanse i prosjektledelse
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Fagopplæring


Fra ufaglært til faglært. Utdanning av fast ansatte assistenter til helsefagarbeidere.
Utdanning med godtgjøring, 1 ½ år per kull. Kull 2 ferdig i juni 2013

Holdninger og endring



Holdningsskapende arbeid i forhold til å være i endring
Motivering og stimulering for å øke kompetansen, så man er kvalifisert for flere
stillinger

Ledelse



Temadag for alle ledere
Opplæring av alle ledere/fagutviklere i gjennomgang av hjemmelslister for å kutte
desimaler og bygge på andre stillinger. Hvordan nytte reservepotten

Erfaringsutveksling og kompetansedeling


Kompetansedeling – felles kurs/konferanse med andre kommuner

Rekruttering


Prioriterer studenter til vikaroppdrag med tanke på senere tilsetting

Vurdering av tiltak
Som kunnskapsgrunnlaget påpeker kan flere av de tiltakene kommunen prøver ut gi
positive effekter når det gjelder reduksjon i antall små stillinger og økt stillingsprosent, noe som er målsettingen i mange kommuner. Kunnskapsstatusen viser at økt
grunnbemanning, langvakter (med disp.), flere helger og 3+3 har positiv effekt på
“færre små stillinger” og “større stillingsprosent”.
De fleste kommunene oppgir at det er for tidlig å si noe sikkert om tiltakene gir den
ønskede effekten, men en del kommuner ser en positiv utvikling på en eller flere av
resultatmålene.
Utfordringen for kommunene vil være å følge opp, måle og evaluere effekten av de
ulike tiltakene slik at man kan danne seg et klarere bilde av hvilke tiltak som er mest
virkningsfulle og hvilke drivere som er viktigst for å nå resultat- og effektmål.

4.3.3

Erfaringer fra prosjektene

I rapporteringsmalen blir de deltagende kommunene bedt om å beskrive noe av det de
har kommet fram til, oppnådd i prosjektet samt gode prosesser andre bør få vite om.
De gode erfaringene mange kommuner har gjort seg synes å handle om:
Løsninger som tyder på at de gir positive effekter både for ansatte og brukere:







Flere ansatte i større stillinger gir mer stabilt fagmiljø og mindre administrasjon for
lederen. Eksempelvis økt bemanning på kveld to ganger i uka
Primærpasient - den enkelte ansatt får utdelt sine pasienter som hun er ansvarlig
for gjennom vakta
Stuevakt gir positive effekter for brukerne
Langvakter i helg reduserer antall ansatte og flere får øket sin stilling
Langvakter
Forhandlingsturnus
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Vi ønsker også å utrede om en vikarpool ordning vil være et bedre alternativ enn
vikarbyrå for oss
Fra variabel til fast lønn

Det rapporteres fra enkelte kommuner at helgene fremdeles er en utfordring.
Når det gjelder prosessen fremheves følgende som viktige erfaringer:


Involvering. At de ansatte og tillitsvalgte blir tatt med tidlig i prosessen. En
kommune fremhever at de etter å ha møtt mye motstand i en avdeling gjennomførte en risikovurdering og bestemte seg for å legge et prosjekt på is. Dette var en
viktig læringsprosess for kommunen som tydeliggjorde betydningen av godt
informasjonsarbeid og involvering av de ansatte tidlig i prosessen. En annen
kommune understreker at de har fått en god forankring av prosjektet, gjennom å
være aktive til å fremme saker til politisk behandling, publisere skriv på intranettet,
sende ut e-poster og tilby gode tiltak for å støtte ledere og ansatte. I tillegg har
kommunen vært aktiv i forhold til lokal presse som har dekket saken.



Kartlegging. At det defineres hva uønsket deltid er og at det deretter kartlegges



Frivillighet og fleksibilitet. Det påpekes at det er viktig å kartlegge hvem som

hvem som har uønsket deltid. Flere peker også på behovet for å gjennomføre en
intervjurunde med de som er misfornøyde med deltid for å finne årsak og ikke bare
forekomst av uønsket deltid. Videre pekes det på nytten av å lage en god oversikt
over kartlegging og funn.
ønsker å være med i alternative arbeidstidsordninger og at det tas hensyn til disse
ønskene. «De som ønsker får». En kommune sier at “ De ansatte har selv fått være
med på å utforme sine personlige turnusplaner. Dette har ført til at de opplever
stor grad av medvirkning. De har også selv utformet døgnrytmeplaner hvilket har
gitt dem et eierforhold til prosessen.



Arbeidsseminarer for å finne fram til gode løsninger. Flere virksomheter påpeker
nytten av å gjennomføre arbeidsseminar der det jobbes med å finne gode løsninger
i samarbeid mellom aktørene.



Ledelse. Det som også påpekes er at det er viktig å sikre at lederne er engasjert i
prosjektene og utprøving av ulike ordninger. Lederne er viktige for å sikre
gjennomføring. En kommune sier at: “Det viser seg at ved avdelinger hvor
avdelingsledere hadde stort engasjement var gjennomføring og implementering av
alternative arbeidstidsordninger en forholdsvis grei jobb å utføre”.



Tillitsvalgte er tett på i prosjektet og er gode informasjonsspredere i sine
organisasjoner.



Politisk ledelse. Det er viktig med engasjementet fra politisk ledelse. En kommune
sier det slik: “ Dette engasjementet har bidratt til tro på at prosjektet har livets
rett”. En annen kommune sier at “Politisk deltakelse i prosjektgruppa (varaordfører)
– forankring og interesse i politisk ledelse har fungert godt. - Økt fokus har gitt
større bevissthet og systematisk jobbing med å få økte stillingsbrøker”. En
kommune har omorganisert prosjektet for å få politisk ledelse inn i styringsgruppen og en kommune har fremmet et forslag om endring av prosjektgruppe
medlemmer, samt å flytte nivået på styringsgruppa fra Administrasjonsutvalget til
Formannskapet for å få en mer solid forankring.



Forsøk, utprøving og læring. Det påpekes at det er viktig å skape en forståelse for
at nye ordninger utprøves som forsøk i en utprøvingsperiode, og at forsøket skal
evalueres.
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Fokusere på effekter for flere aktører. Fokusere på fordeler i både et medarbeiderog brukerperspektiv. En kommune har gått inn i et samarbeid med en Høgskole.
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Høgskolen kartlegger pasient/bruker-tilfredshet og ansatt-tilfredshet. Dette gir
prosjektet også økt faglig tyngde.


Nettverk. Flere har etablert nettverksgrupper med andre virksomheter som jobber



Overordnet perspektiv. At prosjektene sees i en videre sammenheng og at det

med noe av de samme problemstillingene for å utveksle erfaringer og lære av
hverandre. En kommune har også inngått samarbeid med NAV-Arbeidslivssenter.
Dette samarbeidet har resultert i økonomisk midler som har gitt kommunen blant
annet mulighet til å invitere eksterne foredragsholdere og coach.
knyttes til eksempelvis arbeid med policydokumenter som arbeidspolitisk
plattform.

4.3.4

Egenevaluering

Deltagerkommunene ble bedt om å gjøre kvalitative vurderinger av arbeidet så langt.
De ble bedt om å diskutere seg gjennom hvert enkelt punkt, og gi det enkelte punkt en
score fra 1-6, der 1 er lavt og 6 er høyt. Punktene som de ble bedt om å vurdere er;








Behov (hensikt). Hva er behovet? Hvordan oppdaget vi behovet? (Gjettet vi det, fikk
vi det fra brukere/ansatte, identifiserte oss med brukere/ansatte)
Løsning (tiltak). Løser tiltakene det aktuelle behovet/hensikten? Hvordan har vi
målt at løsningen/tiltaket dekker behovet?
Ildsjel (prosjektleder). Hvem er prosjektets pådriver/ildsjel? Har vi støttet godt nok
opp om denne? Har denne personen mange andre oppgaver?
Team (prosjektgruppe). Hvordan har vi satt sammen prosjektgruppen? Har vi den
kompetanse vi trenger? Støttet teamet ildsjelen?
Forankring. Var det god støtte/forankring hos partene? Var de ansatte interesserte
i å få oppgaven løst? Var mål og hensikt forstått av alle? Var de ulike interessentene
involvert i prosjektet eller ble de kun oppdatert?
Endringer i forhold til prosjektplan. Hvilke endringer er gjort. Førte gjennomgangen
til at dere så et behov for endring?

Alle kommunene har gjennomført evaluering, men to av kommunene har kun brukt
prosa og ikke tall i sin evaluering. Gjennomsnittskarakteren for alle kommunene ligger
på 4,5.
Kommunene er mest fornøyd med hvordan de har kartlagt behovene sine. Her ligger
snittet på 5,3. Kommunene har scoret seg lavest på i hvilken grad tiltakene løser det
aktuelle behovet. Her ligger scoren på 3,6. Kommentarer knyttet til dette feltet kan
imidlertid tyde på at kommunene mener det er for tidlig i si noe om man oppnår de
ønskede effektene, og det er derfor grunn til å anta at det er derfor scoren ligger lavest
på dette spørsmålet. På de tre siste punktene ligger scorene på 4,1 på forankring, 4,4
på sammensetning av teamet og 4,5 på støtte av prosjektleder.

4.3.5

Samlet vurdering – Heltid

Samlet sett kan vi si om programområdet heltid :





at prosjektene har gjennomgående effektmål der både arbeidsgiver, arbeidstaker
og brukerperspektiv er med. Uønsket deltid defineres i lys av alle disse
perspektivene. Det er brede målsettinger som har potensiale for bred forankring og
legitimitet.
at resultatmålene gjenspeiler i stor grad bredden i effektmålene. Resultatmålene er
i all hovedsak konkrete og målbare
at samlet sett prøver prosjektene ut tiltak på bred basis der både færre
deltidsstillinger, økt grad av heltidsstillinger og økte stillingsprosenter er
målsettingene
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at ut fra det vi vet på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget etterlyser vi mer fokus på
kulturelementet under driverne. Spørsmålet om hvordan man kan skape en
heltidskultur kan med fordel løftes høyere på dagsordenen. Viktige i den
sammenheng er at målene er klare og tydelige og at målene settes både i lys av
bruker-, arbeidsgiver-, eier- og arbeidstaker-perspektiv og har flere
heltidsstillinger som et av hovedmålene.
at kommunene understreker betydningen av utprøving, læring, endring og
revidering. Det betyr at løpende evaluering er svært viktig for å justere kursen i
tråd med målsettingene. I dette læringsarbeidet er involvering og en viss grad av
frivillighet viktig
at kommunene viser til betydningen av tett samarbeid mellom alle parter, både
sentralt og lokalt
at en utfordring for flere av prosjektene synes å være at man faktisk får gjennomført målinger for å undersøke om man er på rett vei i forhold til effekt og
resultatmål

Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering. Pulje 1

5 Kompetanse-rekruttering
5.1 Om programkommunene
Demografi
Programmet kompetanse-rekruttering har de minste kommunene (sammenlignet med
de øvrige Saman om-kommunene i pulje 1) og de kommunene som har hatt lavest
vekst.
Prosjektkommunene er i gjennomsnittlig størrelse bare rundt halvparten av
landsgjennomsnittet. (Vesterålen består av i alt 6 kommuner).
Prosjektkommunene har i gjennomsnitt hatt svært lav befolkningsvekst de siste tolv
årene. Med hensyn til befolkningsutvikling er det store forskjeller deltagerkommunene
i mellom.

5.2 Status kunnskapsgrunnlag
Saman om ein betre kommune-programmets mål innenfor tema kompetanse/rekruttering er å styrke evnen til strategisk kompetanseplanlegging og realisere
kompetanse- og rekrutteringstiltak som er tilpasset innbyggernes forventninger og
kommunens utfordringer.
Empiri og trendfremskrivninger (SSB) viser at kommunesektoren vil få et stort behov
for faglærte og for personer med høyere utdanning i årene framover. Samtidig betyr de
demografiske endringene i befolkningen at tilgangen på nyutdannet arbeidskraft ikke
vil være stor nok til å erstatte dem som går over i pensjon. Både rekruttering og
kompetanseutvikling for de arbeidstakerne man allerede har, blir derfor stadig
viktigere.
I NOU 1 1: defineres handlingskompetanse som de «kunnskaper, ferdigheter og
holdninger som er nødvendige for å løse problemer eller oppgaver». I denne
definisjonen består handlingskompetanse av læringskompetanse (ferdigheter i å
tilegne seg nye kunnskaper), fagkompetanse (innsikt i enkeltfag eller emneområder),
sosial kompetanse (evnen til samarbeid, konfliktløsning og å håndtere
mellommenneskelige forhold) og metodekompetanse (evnen til å analysere en
situasjon og kunnskap om fremgangsmåter og bruk av faktisk og praktisk kunnskap til
å løse oppgavene). Denne tenkningen legger vekt på at handlingskompetanse utvikles
best i et læringsmiljø som inneholder både faglige og sosiale utfordringer og der
kompetansen utvikles i en veksling mellom teori og praksis.
Strategisk kompetansestyring består av tre hovedelementer: planlegging,
gjennomføring og evaluering (Lai 2004; Asplan Viak & Fafo 2010). Strategisk
kompetansestyring kan både handle om å identifisere manglende formell kompetanse i
virksomheten og legge planer for å rette på det, men like viktig er å legge til rette for
kontinuerlig kompetanseutvikling og læring. Organisasjonslæring handler om å sikre
at alle ansatte deltar i læring som del av virksomhetens organisasjonsutvikling.
Mye av tankegodset i ”Lærende organisasjoner og organisasjonslæring” bygger på
Chris Argyris og Donald Schøns bok «Organizational Learning» fra 1978, er det først
og fremst Peter Senge og hans «The Fifth Discipline» fra 1990 som ga organisasjonslæring det gjennomslag det har hatt i arbeidslivet (Levin & Klev 2002). Organisasjonslæring handler ifølge Senge om fem nøkkeldisipliner, systemtenkning, personlig
mestring, mentale modeller, bygging av en delt visjon og læring i team (Levin & Klev
2002:40). Fokus er ikke bare på lederens planlagte prosess, men også på deltagelse
fra ansatte og medvirkning i felles lærings- og utviklingsprosesser.
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Det finnes en rekke måter å forstå og definere begrepet ”Kunnskapsledelse” på, men i
forhold til organisasjonsutvikling og -læring handler kunnskapsledelse om «å skape og
understøtte prosesser som utvikler og sprer kunnskap (læringsprosesser), samt
teknologiske og organisatoriske systemer som sikrer en form for gjenbruk av
løsninger, innsikt og arbeidsformer i andre deler av organisasjonen, både nå og på et
senere tidspunkt» (Levin & Klev 2002: 138). Med en slik definisjon handler
kunnskapsledelse om mye mer enn det ledere gjør. Organisasjonslæring forutsetter at
ledere deltar i læring og i utviklingsarbeidet. Som Levin og Klev (2002: 120) sier:
«Organisasjonsutvikling er ikke mulig hvis ikke ledelsen samtidig deltar».
Forskningslitteraturen på området omtales ytterligere i programmets kunnskapsgrunnlag, ref. Fafo-notat 2013:03. Litteraturen viser at:


Kompetanseutvikling og rekruttering må ses i sammenheng. Gode muligheter for
etter- og videreutdanning og for læring i det daglige arbeidet, vil også være viktige
rekrutteringstiltak.



Hvilke rekrutteringstiltak som virker, avhenger blant annet av hva slags stillinger
man skal rekruttere til og hva slags livsfase potensielle arbeidstakere befinner seg
i. En arbeidsgiverpolitikk med sikte på aktiv rekruttering må derfor være fleksibel
og differensiert.



Mulige jobbsøkere vil ofte være interessert i å få informasjon om hvilke jobb- og
karrieremuligheter som finnes. Samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner
kan være en viktig måte å komme i kontakt med og rekruttere nye medarbeidere. I
fagopplæringen har lærlingordningen et utviklingspotensial som rekrutteringsordning i kommunesektoren.



Kompetanseutvikling handler om å dekke kompetansebehov ved bevisst
rekruttering av nyansatte, men det handler i enda større grad om å utvikle og
beholde de arbeidstakerne man allerede har. Dermed blir det sentralt at alle
medarbeidere involveres i løpende læringsaktiviteter og at dette planlegges og
følges opp i kommunens arbeidsutforming og årsplaner.



Der yngre ansatte er mer opptatt av videreutdanning og formell læring, er læring i
arbeidet, knyttet til arbeidsutførelsen, mer effektivt for eldre arbeidstakere. Det er
dermed viktig at arbeidsplassen legger opp til praksisnær læring med anvendelse i
den normale arbeidssituasjonen.



Det finnes en rekke hindre som kan hemme ønsket kompetanseutvikling:
o budsjettmessige rammer kan vanskeliggjøre ønsket og planlagt utvikling
o tilgangen på arbeidskraft kan gjøre det vanskelig å trekke til seg og holde
på arbeidstakere med ønsket utdanning
o god forvaltning av den eldre og erfarne arbeidskraften forutsetter positive
holdninger til seniorer og satsning på livslang læring også for eldre ansatte



Det finnes flere modeller for videreutdanning av ansatte med lavere formell
utdannelse, som med fordel kan vurderes i forhold til kommunenes behov for
kvalifisering av tilgjengelig arbeidskraft. Felles for disse er ulike samarbeidsprogrammer mellom kommune og aktører innen kommunal forvaltning og/eller
privat næringsliv, samt offentlig og/eller privat utdanningssektor.

Tidligere gjennomgang av kunnskapsstatus om kompetansesituasjonen i kommunene
viser at kunnskapen er mangelfull på flere områder. Utredningene som foreligger har i
liten grad vurdert kompetanse og kompetansesituasjonen ut fra kommunenes helhetlige ansvar. Kompetansesituasjonen i pleie- og omsorgssektoren, i barnevern og
oppvekstsektoren er best belyst. Når det gjelder teknisk sektor og kultursektoren,
foreligger det derimot få utredninger om kompetansesituasjonen (Saga Corporate
Advisers 2011). Det er et stort behov for mer kunnskap om sammenhengene mellom
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kompetanse, faktiske ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet (Aspøy Tønder 2012).
Konklusjonene gjelder i stor grad også for kommunene. Det er behov for å vite hva
slags kompetanse de ansatte i kommunene har, og da ikke bare i betydningen formell
kompetanse. Samtidig er det et stort behov for mer kunnskap om hvordan
kompetansen i kommunene tas i bruk og utvikles. I tillegg er det et stort behov for mer
kunnskap om sammenhengen mellom ulike former for kompetanse, anvendelse av
kompetanse og kvalitet i tjenestene.

5.3 Gjennomgang av årsrapportene
5.3.1 Mål
I malen for årsrapporten blir de deltagende kommunene bedt om å rapportere målene
for sine prosjekter. Det blir etterspurt effektmål, resultatmål og drivermål for
prosjektet med resultat ved siste måling.

Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Effektmål
Effektmål handler om hvilke effekter/gevinster prosjekteier(e)/oppdragsgiver ønsker å
oppnå med prosjektet, hva hensikten med prosjektet er.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Brønnøy kommune har et generelt, overordnet effektmål:


”Brønnøy kommune skal ha ansatte med riktig kompetanse til å dekke løpende
behov”.

Målsettingen er brutt ned i tre effektdelmål knyttet til utvikling av eksisterende
kompetanse:
1. Vi tar vare på og utvikler medarbeidernes kompetanse
2. Vi ivaretar den nytilsatte medarbeideren
3. Vi fokuserer på planmessig rekruttering og positiv profilering
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Brønnøy har jobbet bra med rapporten og ser ut til å være godt i gang med prosjektet.
Delmålene er videre definert i mer målbare resultats- og tiltaksområder, som ennå
ikke ser ferdig utviklet ut med hensyn til definerte og kvantifiserte resultat- og
drivermål.
En liten merknad kan være at formen delmålene er skrevet på, er mer “motto”
formuleringer for hvordan kommunen ønsker å arbeide på, enn effektmål. Deres
delmål 1 og 2 bygger f.eks. begge opp om et effektmål som kan være: “Å være
attraktive for nye ansatte.” Deres delmål 3 omtaler to målområder som kunne vært
splittet i to effektmål: Planmessig rekruttering og Positiv profilering.
Kommunene i Vesterålensamarbeidet har bl.a. definert dette effektmålet: ”Bedre
kvalitet på kommunenes tjenester – færre klagesaker.” Dette peker tydelig på
tjenestekvaliteten i forhold til brukere som overordnet målsetting, nærmere definert i
forhold til registrerte klager.
Hobøl har også et brukerorientert effektmål: ” kt verdiskapning i form av målt opplevd
tjenestekvalitet.”
Kommunen vil måle progresjonen iht. brukerundersøkelser i 2013-2015.
Lom kommune er også opptatt av bedre tjenester: ”Sikre samsvar mellom krav og mål
på tjenestene og den enkelte si kompetanse.” Kommunen vil måle utviklingen gjennom
medarbeidernes egenevaluering i medarbeiderundersøkelsen «bedrekommune.no».
Målsettingen er å komme over landsgjennomsnittet.
Bø kommune har en tydeligere avgrensning av prosjektet med følgende effektmålsetting: ”Bø kommune skal ha ei effektiv og fleksibel pleie- og omsorgsteneste
med fokus på kvalitet.” Kommunens utfordring er at målsettingen ikke synes målsatt
og at utgangspunktet heller ikke er målt.
Status
I 3 av de 11 mottatte rapportene er det ikke definert noen klare effektmål. Flere andre
kommuner strever også med å skille mellom effektmål og resultatmål og drivermål.
Det kan kanskje si noe om prosjektkompetansen i noen kommuner, men kan også bety
at prosjektene snarere tar utgangspunkt i ”smarte tiltak” som man har lyst til å sette i
gang, enn i en strategisk tilnærming til problemstillingen med utgangspunkt i en god
situasjonsforståelse, prioritering av ønskede effekter og prioritering av
satsingsområder og tiltak ut fra dette.
Forslag til forbedringer
En god beskrivelse av ønskede effekter og overordnet hensikt er nødvendig både for å
identifisere og for å begrunne hvilke (del-)resultater prosjektet skal realisere. Skal
progresjonen i prosjektet kunne følges, må effekt- og resultatmål kvantifiseres og
gevinstrealiseringen jevnlig måles og rapporteres. Flere kommuner bør jobbe videre
med dette.
Av Fafos kunnskapsstatus ser vi at en tydelig begrunnelse øker legitimitet og
oppslutning om målene og også øke sannsynligheten for at arbeidet fortsetter utover
prosjektperioden. Rekrutterings- og kompetanseutviklingsarbeidet bør baseres på
grundig kartlegging og analyse av utfordringer og muligheter i den aktuelle
virksomheten før man setter i gang tiltak og man bør evaluere effekten av de tiltakene
man prøver ut.
Ut fra dette synes det som om mange kommuner fortsatt har et forbedringspotensial.
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Resultatmål
Resultatmål handler om hvilket resultat som skal foreligge ved slutten prosjektet, og
som det skal rapporteres på underveis. Hva utgangspunktet (0-punktet) var, og når og
hvor ofte det skal måles.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Finnøy og Rennesøy har definert følgende som et resultatmål:


“Å gjennomføre felles pilotprosjekt med fokus på dokumentasjon - med sikte på å
sertifisere alle medarbeidarar innan området pleie og omsorg i bruk av
dokumentasjonsverktøy.”

Kunnskapsgrunnlaget viser at det kan være hensiktsmessig å teste ut ordninger i
pilotprosjekt. Målet er nådd når piloten er gjennomført (og evaluert?); dette er altså
også et prosessmål.
Gloppen har oppgitt en serie tidfestede prosessmål og milepæler som resultatmål, som
eksempelvis: ”Når kvalitetskriteria for tenestene i kommunen er etablert”, og ”Når
system for balansert målstyring er implementert”.
I tillegg til å være prosessmål gir disse eksemplene kommunen konkrete resultater de
vil kunne dra nytte av også utenfor dette prosjektet.
Vesterålen oppgir et meget konkret resultatmål:


”Digital base/oversikt over interne kursholdere og prosessveiledere etablert i
regionen.”

Målet er allerede nådd i den forstand at databasen er etablert og innholdet økende.
Men er det satt målsettinger for omfanget av innholdet?
Status
9 av de 11 mottatte rapportene har oppgitt flere resultatmål. En kommune har oppgitt
at de skal lage en strategisk kompetanseplan som eneste (foreløpige resultatmål). Det
er i for seg logisk: Den strategiske planen bør komme før valg av grep, ønskede
resultatmål og tiltak. Den siste kommunen har også kun oppgitt ett resultatmål, og det
er snarere et overordnet effektmål og prosjektidé enn et kvantifiserbart resultatmål: “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 som kommunen leverer.”
Hovedtyngden av resultatmålene er prosessmål/milepæler. Hva skal være gjort når.
Prosessmål er gjerne enklere å identifisere enn konkrete resultater og gevinster. Fokus
på slike resultatmål er også naturlig på et tidlig tidspunkt i planleggingen, før planer
og tiltak peker mot lokale resultater eller gevinster.
Hovedutfordringen for mange er å finne resultatmål som kan vurderes objektivt,
fortrinnsvis kvantitativt, måle utgangspunktet og definere entydige, målbare
målsettinger og tidspunkt for når målet skal være nådd. Flere har likevel tanker om å
etablere dette.
Forslag til forbedringer
Det er tre forhold som synes å være sentrale å ha måltall på med hensyn til
kompetanse-rekruttering, det er:
1. Status ved prosjektstart
2. Ønsket resultat ved prosjektets slutt
3. Status ved siste måling
R7819
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Her har deltagerkommunene gjennomgående et forbedringspotensial. Vi anbefaler at
deltagerne, etter hvert som planene blir mer konkrete, forsøker å finne noen resultatmål eller ”gevinster” enn oppnådde milepæler med hensyn til prosjektets prosesser.
Rapportering av tidlige gevinster vil kunne bidra langt mer til å opprettholde
motivasjonen og interessen for prosjektet, enn ren milepælrapportering.

Drivere
Drivere handler om forhold som påvirker resultatet og effekten. Hva den enkelte
kommune har definert som forhold som påvirker resultater og effektene og hvordan
dette skal måles og undersøkes underveis.
Gode eksempler fra enkeltkommuner
Gloppen har blant flere drivermål definert dette:


Det er ein føresetnad at leiarane i organisasjonen bidreg aktivt i arbeidet med å
implementere:
o prosjektmetode som arbeidsmetode i utviklingsarbeid
o brukarmedverknad i tenesteutvikling
o politikarar, administrasjon og tillitsvalde må være involvert

Involverte og tydelige ledere er et viktig suksesskriterium ifølge Kunnskapsgrunnlaget.
Det er også en rimelig observerbar målsetting.
Hobøl har bl.a. definert følgende drivermål, som skal være på plass fra høsten 2013:


Internt prosessveilederkorps er etablert og bistår når resultatene fra medarbeiderog brukermålinger drøftes i alle virksomheter og i dialog med brukere. Nye/
endrede måltall og tiltak innarbeides i styringssystemet med påfølgende tett
oppfølging gjennom måneds- og tertialrapporter.

Internt prosessveilederkorps synes å være et godt prosessgrep for å sikre bred
medarbeider- og brukerinvolvering, kjente suksesskriterier fra Kunnskapsgrunnlaget.
Tydelig observerbart og tidsfastsatt målsetting.
Status
Samtlige 10 av de 11 kommunene som har levert årsrapport har oppgitt drivere, men
få har foreløpig(?) målsatt drivermålet eller definert hvordan det skal måles. Også den
ene kommunen som ikke har oppgitt drivere har egentlig drivere eller drivermål blant
sine oppgitte resultatmål.
Det er verd å merke seg at flere kommuner har definert drivere, selv om de ikke er
ferdige med sine strategiske kompetanseplaner. I mange tilfelle er disse driverne
generelle, gode suksesskriterier for prosjekter, og kanskje basert på gode forslag og
råd fra programmet. I andre tilfelle gjelder dette prosjekter som synes å være
tiltaksdrevne snarere enn strategisk funderte.
Typiske oppgitte drivere er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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tydelige og involverte ledere
tilgjengelig informasjon om prosjektet
involverte og deltagende medarbeidere
felles verdier, kultur, motivasjon
trepartssamarbeid
skolering av ledere og team– og medarbeidere i ønsket kunnskap
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Forslag til forbedringer
De fleste prosjektene er fremdeles i en tidlig fase. Når kompetansestrategiene
foreligger, bør det kunne avledes nye og supplerende drivermål som underbygger
strategiene.
Som for effekt- og resultatmålene er rådet å bli flinkere til å finne målbare drivermål,
registrere status (0-punkt), sette objektivt målbare målsettinger og rapportere status
på progresjonen.

5.3.2

Tiltak

Innen området kompetanse rekruttering ble kommunene bedt om å rapportere
eventuelle tiltak innen følgende forhåndsdefinerte kategorier:
Strategisk kompetanseplan
Kultur for læring
Kursing
Kompetanseportal
Samarbeid med skoler/høyskoler







Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Strategisk kompetanseplan
Status
Kun Gloppen og Brønnøy rapporterer at de har utarbeidet og vedtatt en strategisk
kompetanse- og rekrutteringsplan. Brønnøy er den eneste kommunen som har sendt
inn planen til programmet, hvor den er lagt på nett. Saltdal rapporterer at alle
kommunens enhetsledere har vært involvert i arbeidet med en strategisk plan, som
skal behandles politisk i mars 2013. Hobøl, Luster og Løten synes å være i gang med
arbeidet. i Vesterålen er enkelte kommuner i gang med arbeidet. Finnøy og Rennesøy
og Lom rapporterer planer om å sette i gang i 2013 eller 2014. Tre kommuner sier
ikke noe om dette.
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Mange av prosjektene synes å ha utgangspunkt i ”smarte tiltak” som man har lyst til å
sette i gang, snarere enn i en strategisk tilnærming til problemstillingen. Uten en god
strategisk analyse med prioritering av satsingsområder og tiltak ut fra dette, er sjansen
for å bruke ressurser på tiltak med begrenset effekt være stor, ifølge kunnskapsgrunnlaget.
Strategien er viktig ikke bare for å prioritere tiltak, men også for å kunne kommunisere
behovet, forankre prosjektet og vinne forståelse for nødvendigheten av å stå løpet ut
til berørte.
Vi har over påpekt noe forvirring i bruk av begreper som effektmål, resultatmål, drivere
og drivermål, tiltak og milepæler etc. Arbeidet med kunnskapsstrategiene kan bidra til
en bedre forståelse og bruk av disse begrepene og dermed enklere kommunikasjon og
læring mellom prosjektene.
Forslag til forbedringer
Arbeidet med en kompetansestrategi bør prioriteres. Grunnlaget for denne må være en
god kartlegging av dagens situasjon, på et nivå som gjør det mulig å identifisere
konkrete tiltak. Det er bedre å avgrense analysen og kompetanseplanen til sektorer
eller virksomheter eller deler av disse, som man allerede vet må prioriteres, enn å
starte et ambisiøst og bredt arbeid som vil kunne ta tid og avdekke behov man likevel
ikke har mulighet til å følge opp i denne omgangen.

Kultur for læring
Status
8 av 11 prosjekter rapporterer tiltak eller planer om tiltak innen dette området. En av
kommunene skriver at det er i ferd med å skje en positiv endring – men nevner ingen
konkrete tiltak.
Tydeligst og mest konkret rapporterer Brønnøy, Hobøl og Vesterålen om tiltak og
planer innen området, herunder Kompetansedag, Motivasjonsløft og et spill ”Voksnes
vei til læring” (Vesterålen), Refleksjons- og tiltaksprosesser ledet av et prosessveilederkorps og knyttet til årlige medarbeider- og brukerundersøkelser (Hobøl) og
flere delprosjekter med læringskultur som målsetting (Brønnøy). Dyrøy vil innarbeide
”Vitebegjær” som en del av sitt verdigrunnlag.
Forslag til forbedringer
Rapporteringen på dette området er fra flere av prosjektene i tynneste laget, noe som
kan skyldes at prosjektene fremdeles er i en tidlig fase og at de avventer strategiplanene. Perspektivet bør tas med inn i strategiplanleggingen og flere kommuner som i
årets rapportering antyder aktiviteter innenfor området oppfordres til å bli litt
tydeligere på hvordan de jobber eller vil jobbe innenfor området, med sikte på
kunnskapsdeling.

Kursing
Status
9 av 11 rapporterer kursaktiviteter eller planer om dette. Én kommune rapporterer
”Ingen tiltak utover de som allerede er etablert”, noe som vel betyr at de ikke
planlegger nye kurs eller opplæring i forbindelse med dette Kunnskaps- og
rekrutteringsprosjektet. Det er noe uklart om enkelte av de andre rapporteringene
også er kurs som er planlagt uavhengig av dette prosjektet.
Flere kommuner rapporterer at de har nytte av samarbeid med andre kommuner og KS
i planlegging og gjennomføringen av kursene.
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Forslag til forbedringer
Rapporteringen av eventuelle kurs bør bli tydeligere på hvordan disse er avledet av
kunnskapsstrategien og målsettingene her, og om det er nye kurs initiert av prosjektet
og om det er kurs som blir eller kan bli delt med andre.

Kompetanseportal
Status
9 av 11 prosjekter rapporterer om tiltak knyttet til Kompetanseportal. Forståelsen av hva
som ligger i begrepet synes forskjellig: Noen definerer dette som en elektronisk database over ansattes kunnskap (CV-er), andre viser til VISMA HRM, andre igjen til kurskatalog på hjemmesiden eller linker til litteratur, eventuelt en kursportal med stoff fra
diverse kurs. Vesterålen vurderer en e-læringsportal, noe Bø allerede skal ha på plass.
Enkelte er knappe i sin rapportering her, slik at det ikke er mulig å gi en fyllestgjørende vurdering av hvilke typer tiltak som planlegges og iverksettes.
Forslag til forbedringer
Det kan være ønskelig at prosjektene er litt tydeligere med hensyn til hva de legger i
begrepet “kompetanseportal” og hvilke typer tiltak eller tilbud de er i ferd med eller
ønsker å utvikle.

Samarbeid med skoler/høyskoler
Status
6 av 11 prosjekter rapporterer om samarbeid med skoler/høyskoler. Samarbeidet
dreier seg om konkrete kurs eller opplæringstilbud for ansatte.
Ifølge Kunnskapsgrunnlaget kan samarbeidet være et hensiktsmessig grep ikke bare
for å styrke eget læringstilbud, men også for å kunne markedsføre kommunen som
arbeidsplass for potensielle arbeidssøkere. Dette er viktig, fordi kampen om
kompetanse kan bli stor fremover, ifølge Fafos kunnskapsstatus. Ingen av prosjektene
rapporterer om dette som målsetting, eller om spesielle tiltak med sikte på samarbeid i
forbindelse med rekruttering.
Forslag til forbedringer
I forbindelse med arbeidet med kompetansestrategier, bør eventuelt samarbeid med
skoler og høyskoler vurderes også ut fra et omdømme- og rekrutteringsperspektiv.

5.3.3

Erfaringer fra prosjektene

I rapporteringsmalen blir de deltagende kommunene bedt om å beskrive noe av det de
har kommet fram til, oppnådd i prosjektet samt gode prosesser andre bør få vite om.
De gode erfaringene mange kommuner har gjort seg synes å handle om betydningen
av god forberedelse, god forankring, strategisk kompetansestyring, betydningen av å
bryte ned en lang prosjekthorisont i delmål og milepæler og ikke minst betydningen av
stabilitet og kontinuitet i styringsgruppe og prosjektledelse.
Mest uheldige erfaring synes å være en kommune der prosjektplanen av uheldige
årsaker ble utarbeidet av prosjektleder alene – uten bred prosess og forankring
oppover og nedover. Den planen revideres i disse dager.
Erfaringene stemmer godt overens med erfaringene delt i Fafos kunnskapsstatus.
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5.3.4

Egenevaluering

Deltagerkommunene ble bedt om å gjøre kvalitative vurderinger av arbeidet så langt.
De ble bedt om å diskutere seg gjennom hvert enkelt punkt, og gi det enkelte punkt en
score fra 1-6, der 1 er lavt og 6 er høyt. Punktene de ble bedt om å vurdere, er:








Behov (hensikt). Hva er behovet? Hvordan oppdaget vi behovet? (Gjettet vi det, fikk

vi det fra brukere/ansatte, identifiserte oss med brukere/ansatte)
Løsning (tiltak). Løser tiltakene det aktuelle behovet/hensikten? Hvordan har vi
målt at løsningen/tiltaket dekker behovet?
Ildsjel (prosjektleder). Hvem er prosjektets pådriver/ildsjel? Har vi støttet godt nok
opp om denne? Har denne personen mange andre oppgaver?
Team (prosjektgruppe). Hvordan har vi satt sammen prosjektgruppen? Har vi den
kompetanse vi trenger? Støttet teamet ildsjelen?
Forankring. Var det god støtte/forankring hos partene? Var de ansatte interesserte
i få oppgaven løst? Var mål og hensikt forstått av alle? Var de ulike interessentene
involvert i prosjektet eller ble de kun oppdatert?
Endringer i forhold til prosjektplan. Hvilke endringer er gjort. Førte gjennomgangen
til at dere så et behov for endring?

9 av de 11 prosjektene som har rapportert har fulgt denne malen. Ytterligere et
prosjekt har gjort en mer omfattende evaluering, som ledet til en omfattende
revidering av hele prosjektplanen.
Gjennomsnittlig egenevaluering for prosjektene ligger fra 4 for alle punktene over
samlet, til 5,7. Dette er høy tilfredshet, til tross for at rapportene i mange tilfeller
beskriver beskjeden progresjon. De fleste av deltagerkommunene synes de treffer
behovet svært godt og er fornøyd med forankring, ledelse og team.
I noen grad har egenevalueringen bidratt til justeringer i prosjektplanene – hvilket har
vært en av hensiktene med øvelsen.

5.3.5

Samlet vurdering – kompetanse-rekruttering

Prosjektene har generelt kommet kort innen dette området. Det synes å være stor
spredning i prosjektkunnskap og tilnærming til oppgavene. Rapportene bærer også
preg av dette.
Prosjekter der flere kommuner samarbeider, som i Vesterålensamarbeidet, synes å ha
god nytte av å kunne utveksle kunnskap, og dele på ressurser og kostnader til
profesjonell prosjektledelse. Mange har hatt nytte av støtte fra nettverkene i
programmet og flere nevner utbyttet av Linda Lais foredrag (referert også i Fafos
kunnskapsstatus) som inspirerende og nyttig for deres arbeid.
Kun få kommuner/prosjekter har pr. i dag utarbeidet strategiske kunnskapsplaner. Det
synes å være en klar fordel å prioritere arbeidet med dette, før det brukes mye
ressurser på ulike gode eller mindre gode tiltak innen området.
Erfaringen fra deltagerne så langt underbygger gode prosjektråd fra Fafos
kunnskapsstatus:
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Sikre god toppforankring, involver leder i arbeidet – tren dem i deres roller, sørg
for god informasjon og involver medarbeidere både i planlegging og i tiltak
En god analyse og en strategisk plan i bunn for prosjektet gjør prosjektet enklere å
kommunisere og prioritere over tid
Bryt prosjektet opp i delmål og rapporter delresultater/tidlige gevinster for å holde
på motivasjonen
Vær tydelig på mål og rapporter på disse

Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering. Pulje 1

6 Omdømme
6.1 Om programkommunene
Demografi
Prosjektkommunene har en gjennomsnittlig størrelse tilsvarende landsgjennomsnittet
og de har i gjennomsnitt hatt samme netto befolkningsvekst som landsgjennomsnittet
de siste tolv årene. Det er stor spredning deltagerkommunene i mellom når det gjelder
størrelse og vekst.

6.2 Status kunnskapsgrunnlag
Den foreliggende kunnskapsstatusen fra Fafo undersøker hva som finnes av forskning
på omdømmebygging i Kommune-Norge. De evalueringene som har blitt gjort tyder
på at prosjektene for omdømmebygging i liten grad har oppnådd målene kommunene
satte seg for prosjektene sine, med et par hederlige unntak. Det gjelder både de
prosjektene som hadde et uttalt mål om tilflytting, og de prosjektene der målet var et
bedre generalisert omdømme. Anbefalingen i kunnskapsstatusen er å ha et kritisk og
bevisst forhold til hva som er målet med omdømmebyggingen, og å velge omdømmeprosjekter som er tydelig forankret i konkrete lokale behov.

Omdømmedrivere
Kommunikasjonsrådgiver Knut Røe nevnte disse seks «omdømmedriverne» som
aktuelle for Kommune-Norge i et foredrag for Sogn og Fjordane fylkeskommune,
finansiell styrke, rolle som arbeidsgiver, samfunnsansvar, følelsesmessig appell,
visjoner og ledelse, produkter og tjenester (Røe 2010). Det er imidlertid vanskelig å si
noe om hva som fungerer som omdømmedrivere for norske kommuner ut fra studier.
Betydningen av tillit
Ifølge Utne og Wikdahl (2010) var driverne for omdømmet til en kommune de
undersøkte først og fremst at kommunen ble opplevd som rettferdig og rimelig – at
politikerne jobbet for befolkningens beste, at forvaltningen behandlet saker upartisk,
at kommunen overholdt lover og regler, og tillit til ansatte i kommuneadministrasjonen. Kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne, og
tilfredshet med tjenestetilbudet, hadde bare en indirekte effekt.
Det vil imidlertid også hjelpe å ha en kommunikasjonsstrategi innbyggerne kan være
fornøyd med, og å ha et tjenestetilbud folk er tilfredse med.
Kommunikasjon
Det er antakelig er størst rom for å gjøre snarlige forbedringer i kommunikasjonen
mellom kommunen og innbyggerne. Det er imidlertid ikke klart om det er
kommunikasjon som skaper mer tillit, eller om det er slik at folk som har høy tillit til
kommunen i utgangspunktet vil ha lettere for å skaffe seg informasjon. Om man antar
at kommunikasjon kan bedre kommunens omdømme er det ikke opplagt hvilken
kommunikasjonsstrategi kommunene skal legge seg på. Studien Heidi Salomonsen
gjorde i Danmark viste at de fleste kommunene la seg på en kommunikasjonsstrategi
som fokuserte på kommunen som «virksomhet», altså tjenesteyter (Salomonsen 2011).
Dersom det er slik at kommunens viktigste tillitskapital kommer fra dens omdømme
som demokratisk-administrativ arena, slik funnene til Utne og Wikdahl kan tyde på, så
kan det faktisk være en risiko for at kommunikasjon som primært fokuserer på
kommunen som tjenesteleverandør kan redusere tilliten folk har til kommunen.
Mye litteratur om kommunikasjon og kommunikasjonsstrategier, også innfor
litteraturen om omdømmebygging, poengterer at kommunikasjonen må være enkel:
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Man skal plukke noen sentrale poenger, og så kommunisere dem ut. Utfordringen for
kommunene er at de er arenaer som har mange ulike funksjoner: arbeidsgiver,
tjenesteleverandør, demokratisk fellesskap. Å plukke ut noen sentrale poenger kan i
kommunens tilfelle innebære at noen sider ved kommunen ikke blir kommunisert ut.
Dersom kommunene satser på kommunikasjonsstrategier som nedspiller kommunenes
demokratiske funksjon, og løfter opp kommunenes funksjon som tjenesteleverandører, kan det faktisk være en mulighet for at kommunene risikerer et
omdømmetap.
Nye medier
Det er likevel vanskelig å se for seg at generelt informasjonsarbeid som tar sikte på å
få ut informasjon om kommunens daglige arbeid på nye måter, for eksempel via
sosiale medier som Facebook eller Twitter, kan skade kommunens omdømme. Det er
dog vanskelig å vite om slike kommunikasjonstiltak vil forbedre kommunens
omdømme. Det kan ikke denne kunnskapsstatusen si noe om.

Omdømme som arbeidsgiver
Når det gjelder omdømmet til kommunen som arbeidssted, er det også vanskelig å
konkludere med klare omdømmedrivere. Funnet til Agenda Kaupang, som har
gjennomført den mest omfattende undersøkelsen av tilfredshet med kommunen som
arbeidsgiver, var at det som slo sterkest ut når det gjaldt tilfredshet med å jobbe i
kommunen var sektortilhørighet. De som jobbet i barnevernet og sosialtjenesten
hadde lavere tilfredshet enn ansatte i andre sektorer (Agenda Kaupang 2009). Videre
viste Agenda Kaupang at den sterkeste driveren for tilfredshet var omdømme: Folk
som opplevde at arbeidsplassen hadde dårlig omdømme var mindre tilfreds enn folk
som opplevde at arbeidsplassen hadde godt omdømme – og dette gjaldt altså særlig
folk som jobbet i kommunale sektorer som barnevernet og sosialtjenesten, der de
ansatte oftere havner i konflikt med brukere enn hva som for eksempel er tilfellet i
barnehagen. Men også trivsel og samarbeid på arbeidsplassen var viktig. Det vil si at
generelt lokalt arbeid for å bedre miljø på arbeidsplassen, og kanskje arbeid for å
bedre det langsiktige omdømmet til bransjer som barnevernet og sosialtjenesten, kan
øke tilfredsheten med kommunen som arbeidsgiver.

Stedsomdømme
Når det gjelder stedsomdømme er et av funnene at mange omdømmeprosjekter ikke
ser ut til å ha hatt noen særlig effekt. Det er imidlertid noen suksesshistorier.
Hardanger har i stor grad lyktes med sitt Flytt til Hardanger-prosjekt. Drammen
trekkes i mange sammenhenger frem som en by som lyktes med å forvandle sitt
omdømme dramatisk, og er i dag en by som i langt større grad er dynamisk og
nyskapende, og som tiltrekker seg både mennesker og næringsliv. Selv om disse
prosjektene er svært innbyrdes forskjellige, er det imidlertid noen fellesnevnere: Den
viktigste innsatsen har ikke handlet om å utvikle sin identitet eller å finne sine
kjerneverdier, og så kommunisere det til omverdenen. Hardanger satset på målrettede
tiltak mot utvalgte grupper, for å få dem til å bosette seg i fylket. Drammen satset på
målrettede tiltak for både næringsutvikling og estetisk utvikling av bybildet. Dette har i
sin tur, indirekte, ledet til et bedre omdømme.

Forsiktige anbefalinger
Ettersom det så langt er gjort lite forskning på omdømmebygging i Norge er en av
konklusjonene i Fafos Kunnskapsstatus at omdømmebygging fortsatt er et felt
underveis. Den forsiktige anbefalingen i notatet er å ha et kritisk og bevisst forhold til
hva som er målet med omdømmebyggingen. Disse målene vil antakelig variere fra
kommune til kommune. Det kan dreie seg om å snu et negativt (og kanskje ufortjent)
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rykte som i tilfellet Stovner, det kan dreie seg om å oppgradere en by både næringsmessig og estetisk, som i tilfellet Drammen, det kan dreie seg om å tiltrekke seg nye
innbyggere, som i tilfellet Hardanger, eller det kan dreie seg om å rekruttere ny
arbeidskraft. Det viktige er å identifisere lokale behov, og å finne ut om disse
behovene eller utfordringene henger sammen med utfordringer når det gjelder
omdømme. I noen tilfeller kan det være at omdømme-problematikk er en del av
“problemet”, men i andre tilfeller kan det være at det ikke er på området omdømme at
skoen trykker – og at fokus bør rettes inn mot andre områder.
Fafos Kunnskapsstatus gir tenkte eksempler på omdømmeprosjekter som på
avgrensete områder kan være fruktbare for kommuner i ulike situasjoner:


Dersom en kommune sliter med å skaffe helsepersonell, kan et godt
omdømmeprosjekt dreie seg om å bedre de lokale arbeidsforholdene på dette
feltet, og informere om dette i relevante målgrupper for å rekruttere nye ansatte.



Dersom en kommune sliter med å tiltrekke seg turister og reiseliv, kan et godt
omdømmeprosjekt dreie seg om å nå ut med informasjon om kommunens
severdigheter til målgrupper man har grunn til å tro vil være interessert i å besøke
kommunen.



Dersom en kommune sliter med tilflytting, kan et godt omdømmeprosjekt dreie
seg om konkrete prosjekter som dreier seg om å nå ut med informasjon til
spesifikke demografiske grupper som kan være interessert i å bo i kommunen,
enten det er arbeidsinnvandrere eller yrkesgrupper som kan dra nytte av unike
forhold ved kommunen.



Dersom en kommune sliter med dårlig rykte eller dårlig tillit som kommunal
organisasjon blant egne innbyggere, kan et godt omdømmeprosjekt dreie seg om å
undersøke hva dette skyldes – og sette i verk tiltak for å bedre på de underliggende
forholdene (for eksempel kommunikasjon mellom politikere og befolkning, eller
tillit til byråkratiet).

Dette er bare tenkte eksempler. Man kan tenke seg mange andre typer omdømmeprosjekter der omdømmebygging blir et svar på et opplevd lokalt behov. Det viktige er
at omdømmebyggingen går fra det generelle til det konkrete – fra abstrakte prinsipper
til lokal virkelighet.

6.3 Gjennomgang av årsrapportene
6.3.1

Mål

I malen for årsrapporten blir de deltagende kommunene bedt om å rapportere målene
for sine prosjekter. Det blir etterspurt effektmål, resultatmål og drivermål for
prosjektet med resultat ved siste måling.
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Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Effektmål
Effektmål handler om hvilke effekter/gevinster prosjekteier(e)/oppdragsgiver ønsker å
oppnå med prosjektet, hva hensikten med prosjektet er.
Status
4 av de 5 deltagerkommunene har fastsatt effektmål for prosjektene. Typiske
effektmål er:





Bedret rekruttering og stabilisering, identitetsbygging og økt omstilling innen
næringsutvikling
Yngre skal vurdere kommunen som en attraktiv arbeidsgiver
Styrke lokaldemokratiet
Bli en attraktiv kommune som skaper begeistring og tilhørighet

Forslag til forbedringer
Det å beskrive effekter og overordnet hensikt er viktig for å kunne realisere gevinster
av prosjektene. Dette har de fleste kommunene gjort på en god måte. For å kunne
realisere effektene av prosjektet er man avhengig å vite i hvilken grad målet er nådd,
har vi oppnådd det helt eller delvis? For å kunne skille mellom eksempelvis ikke
oppnådd, delvis og helt må man kvantifisere effektmålene man må foreta målinger av
dem. Viktigheten av å spisse målsettingene og å foreta målinger fremkommer av
kunnskapsstatusen.

Resultatmål
Resultatmål handler om hvilket resultat som skal foreligge ved slutten prosjektet, og
som det skal rapporteres på underveis. Hva utgangspunktet (0-punktet) var, og når og
hvor ofte det skal måles.
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Gode eksempler fra enkeltkommuner
Strand kommune har følgende resultatmål:

Resultatmål

Målsatt
nivå

Oppnådd
resultat

Forbedre kommunens omdømme gjennom å øke innbyggernes
kunnskap om kommunens tjenester og tilfredshet med disse
tjenestene, bedre oppfatningen av kommunen som bosted, og
bedre tilliten til lokaldemokratiet

4,1

3,9

Hovedfokus skal være




brukernes møte med kommunen
tillit til kommunen
informasjon fra kommunen

3,2
3,4
3,4

Vi ser at dette er helt “etter boken”. Et kvantifisert resultatmål som det er satt et
målsatt nivå på og hvor det er gjennomført målinger. I tillegg er målet utstyrt med
ytterligere 3 indikatorer.
Status
Samtlige kommuner har ett eller flere resultatmål.
Typiske resultatmål er:








Barn og ungdom blir mer positiv og optimistisk til det og bo og leve i kommunen
Kommunen har et godt omdømme
En kommune som kommuniserer mer og bedre
God bygging av organisasjonsidentitet og lokalsamfunnsidentitet
Øke innbyggernes kunnskap om kommunens tjenester og tilfredshet med disse
tjenestene
Bedre oppfatningen av kommunen som bosted, og bedre tilliten til
lokaldemokratiet.
Øke innbyggernes tillit til kommunen

Det er kun én av kommunene som har kvantifisert resultatmålene.
Forslag til forbedringer
Som for de andre områdene i programmet er det en viktig del av god prosjektplanlegging å være konkret med hensyn til målene og identifisere målbare milepæler
og resultater som kan følges gjennom prosjektet. Dette er nyttig både for å holde
prosjektene på kurs, samtidig som det å kunne dokumentere resultater underveis er
viktig for å opprettholde motivasjon og trykk på prosjektet.
Prosjektene er fremdeles i en tidlig fase både når det gjelder planlegging og tiltak. I
det videre arbeidet bør flere av prosjektene søke å dokumentere:
1. Status ved prosjektstart
2. Ønsket resultat ved prosjektets slutt

3. Status ved siste måling
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Drivere
Drivere handler om forhold som påvirker resultatet og effekten - hva den enkelte
kommune har definert som forhold som påvirker resultater og effektene, og hvordan
dette skal måles og undersøkes underveis.
Karmøy kommune har tre drivermål:
1. Tydelige ledere som står for aktiv og god kommunikasjon
2. Medarbeiderne som er tilfreds med jobben og arbeidsmiljøet
3. Brukere som har god serviceopplevelse
Strand kommune har oppgitt følgende fire drivermål:
1.
2.
3.
4.

Gode arenaer for dialog og brukermedvirkning i alle aktuelle virksomheter
God dialog med brukerne, gjennom økt bruk av sosiale medier og nettinformasjon
Gode interne arenaer for god dialog og medvirkning
Aksept for vedtatt kommunikasjonsstrategi ute i virksomhetene

Status
3 av de 5 kommunene har angitt ett eller flere drivermål. Ingen av kommunene har
kvantifisert disse målsettingene.
Forslag til forbedringer
Skal man lykkes med omdømmearbeidet og sikre at man gjennomfører tiltak som
virker er det viktig å identifisere de forholdene man mener i størst grad påvirker
omdømmet, og utstyre disse med kvantifiserte målsettinger.

6.3.2

Tiltak

Innen området omdømme ble kommunene bedt om å rapportere tiltak etter følgende
kategorier:
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Identitet og bevissthet hos ansatte
Kunnskap hos lederne
Kunnskap og identitet hos innbyggerne
Ekstern informasjon
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Drivere; (Forhold som påvirker)
•
•
•
•
•

Trivsel og motivasjon
Livssituasjon
Personlige preferanser
Kommunens rykte
Kultur

Utgangspunkt

Tiltak (Eksempelvis)

Resultater

Effekter (Eksempelvis)

•

•

(Eksempelvis)

•

•
•
•
•

Ståstedsbeskrivelse
Analyse
Hensikt
Mål
Indikatorer

•
•
•

Oppfølging av
sykemeldte
Langturnus,
Kompetansekartlegging
Omdømmeskapende
aktiviteter

•
•
•
•
•

Redusert sykefravær
Større stillinger
Bedret rekruttering
Økt kompetanse
Bedret omdømme

•
•
•
•

Myndiggjorte
medarbeidere
Tjenestekvalitet
Brukertilfredshet
Økonomi
Kommunens
attraktivitet

Forhold ved prosessen
•
•
•
•
•

Organisering
Prosjektplaner
Milepælsplan
Risikoanalyse
Gevinstrealisering

Identitet og bevissthet hos ansatte
Status
Samtlige kommuner har iverksatt eller skal iverksette tiltak for å øke de ansattes
identitet og bevissthet.
Typiske tiltak er:







Bygge identitet og bevissthet hos medarbeidere gjennom å utvikle fortellinger av
de gode historiene i organisasjonen
Identitetsbygging gjennom kjernefortellinger
Konkretisere hvilke verdisett som kjennetegner det å være ansatt i kommunen
Etisk refleksjonsarbeid i etikkprosjektet Temadag – Saman om eit godt omdøme
Videreutvikle interne arenaer for medvirkning og dialog
Utarbeide psykososiale samhandlingsrutiner

Forslag til forbedringer
Tiltakene kommunene har iverksatt, synes å være hensiktsmessige knyttet til det å
bygge identitet. Gitt det målet, er sannsynligvis repertoaret av mulige og hensiktsmessige tiltak større enn det som fremkommer av listen over. Det er naturlig å anta at
det er en rekke forhold ved eksempelvis jobb og jobbinnhold som også påvirker de
ansattes identitet til og bevissthet om kommunen.
Kommunene mangler kvantifisering av tiltakene.

Kunnskap hos lederne
Status
4 av de 5 deltagerkommunene har iverksatt tiltak som skal øke kunnskapen hos
lederne.
Typiske eksempler på slike tiltak er:
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Lederne skal gjennom lederutviklingsprogrammet utvikle en større grad av felles
språk og forståelse; dette vil fremme muligheten for helhetstekning
Videreutvikle ferdigheter gjennom trening i bruk av felles metoder og verktøy som
kan benyttes i ”daglig ledelse”
Satsing på leiarutviklingsprogram
"Temadag – Saman om eit godt omdømme”
Identitetsbygging gjennom kjerneforteljingar på arbeidsplassane (arbeid i
nærværsgrupper/omdømegrupper)

Forslag til forbedringer
Vi vet fra forskning på ledelse at lederen er viktig som rollemodell og at lederen i stor
grad påvirker kulturen i egen organisasjon. Dette understreker betydningen av å ha et
tydelig lederfokus i omdømmearbeidet.
Kommunene mangler kvantifisering av tiltakene.

Kunnskap og identitet hos innbyggerne
Status
3 av de 5 kommunene har iverksatt ett eller flere tiltak som retter seg mot å bygge
kunnskap og identitet hos innbyggerne.
Typiske tiltak er:








Satsing på demokratiutvikling
Utvikling av innbyggjardialogen
Kommunen skal i 2013 øke bruken av informasjonsmøter i saksbehandlingen
Vi skal tilby bedre medvirkning via nettsidene gjennom implementering nye
nettsider og vi skal utvide tilbud innen sosiale medier. Første halvår skal faste
informasjonsbrev til innbyggerne videreutvikles og bruken av web-tv skal utvides
til flere typer politiske møter Det skal også utvikles konsept som sikrer lik
behandling av like saker
Kommunen skal utvikle bruken av digitalt servicetorg, bl.a. gjennom å
implementere selvbetjeningstjenesten “Nabolaget mitt"
Nå innbyggerne gjennom hjemmesidene

Forslag til forbedringer
Vi ser at et tiltak dreier seg om demokratiutvikling, ett om innbyggerdialog og fire av
tiltakene handler om bruk av nettsider og andre digitale tjenester. Dette er alle tiltak
som kan bidra til å profilere kommunenes identitet og bygge kunnskap blant
innbyggergrupper. Kommunene kunne med fordel ha målsatt og kvantifisert tiltakene
bedre. Er behovet for tiltak like stort i forhold til alle kommunens innbyggere?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Klart definerte målgrupper og tilpassede tiltak (valg av kanal/media og utvalg og form
på innholdet) synes å være viktige suksessfaktorer for omdømmeprosjekter, ifølge
kunnskapsstatus. For noen kommuner kan det derfor være nyttig i det videre arbeidet
å søke å være enda mer tydelige på hvilke målgrupper tiltakene og det overordnede
prosjektet spesielt søker å nå – og med hvilke målsettinger. I noen tilfelle kan det være
mer effektivt å spisse prosjektet, i andre eventuelt legge til tiltak for å nå alle de
prioriterte målgruppene.

Ekstern informasjon
Status
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Samtlige kommuner har iverksatt tiltak for å bedre den eksterne kommunikasjonen.
Typiske eksempler er:








Spre informasjon om suksesshistorier om kommunen både gjennom vår Facebookside og pressemeldinger til lokale medier
Informasjonsstrategi/plan
Tilpasse åpningstidene i sentralbordet til ytre åpningstider for virksomhetene, og
supplere med sentralbordfunksjonalitet som for de døgnåpne tjenestene
”E-dialog” som plattform for det videre arbeidet for å bedre dialogen med borgerne
Starte fulltekstpublisering i postlistene første halvår 2013
Publisere vedtaksoppfølging i 2014
Videreutvikle intranett og hjemmeside

Forslag til forbedringer
Også under denne kategorien handler flere av tiltakene om bruk av nettsider og andre
digitale tjenester. Systematiske målinger av effekten av disse tiltakene hadde vært
interessant.

6.3.3

Erfaringer fra prosjektene

I rapporteringsmalen blir de deltagende kommunene bedt om å beskrive noe av det de
har kommet fram til, oppnådd i prosjektet samt gode prosesser andre bør få vite om.
De gode erfaringene mange kommuner har gjort seg synes å handle om:






Inkludering av nye innbyggere
Gode erfaringer med verktøy/prosesser for å skape engasjement og forankring
Vidareføring/styrking av treparts-samarbeidet. Særskilt viktig med ein ordførar
som set tema på dagsorden! I tillegg har HTV vore ein sentral pådrivar for arbeidet.
Temadagen - god forankring gjennom arbeid i grupper på tvers - politikarar,
leiarar, TV og VO.
Gode erfaringer knyttet til
o å ha utviklet opplegg og aktiviteter for implementering av vedtatt
kommunikasjonsstrategi
o å ha konkretisert behovet for utvikling av bedre arenaer for dialog og
brukermedvirkning
o å ha tilrettelagt for bedre praktisering av meroffentlighetsprinsippet

6.3.4

Egenevaluering

Deltagerkommunene ble bedt om å gjøre kvalitative vurderinger av arbeidet så langt.
De ble bedt om å diskutere seg gjennom hvert enkelt punkt, og gi det enkelte punkt en
score fra 1-6, der 1 er lavt og 6 er høyt. Punktene som de ble bedt om å vurdere, er
følgende:






Behov (hensikt). Hva er behovet? Hvordan oppdaget vi behovet? (Gjettet vi det, fikk
vi det fra brukere/ansatte, identifiserte oss med brukere/ansatte)
Løsning (tiltak). Løser tiltakene det aktuelle behovet/hensikten? Hvordan har vi
målt at løsningen/tiltaket dekker behovet?
Ildsjel (prosjektleder). Hvem er prosjektets pådriver/ildsjel? Har vi støttet godt nok
opp om denne? Har denne personen mange andre oppgaver?
Team (prosjektgruppe). Hvordan har vi satt sammen prosjektgruppen? Har vi den
kompetanse vi trenger? Støttet teamet ildsjelen?
Forankring. Var det god støtte/forankring hos partene? Var de ansatte interesserte
i få oppgaven løst? Var mål og hensikt forstått av alle? Var de ulike interessentene
involvert i prosjektet eller ble de kun oppdatert?
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Endringer i forhold til prosjektplan. Hvilke endringer er gjort. Førte gjennomgangen
til at dere så et behov for endring?

Samtlige deltagerkommuner har gjennomført egenevalueringen. Gjennomsnittet ligger
på 4,12.
Egenevalueringen kommunene har gjort viser at det forholdet de er mest fornøyd med
er:


Den jobben de har gjort med hensyn til identifisering, kartlegging og beskrivelse av
behovet. (5,0)

Kommunene er rimelig godt fornøyd med følgende punkter:




Ildsjel/prosjektleder (4,4)
I hvilken grad tiltakene løser det aktuelle behovet/hensikten og hvordan vi har målt
at løsningen/tiltaket dekker behovet (4,2)
Team/prosjektgruppe (4,0).

Det forholdet som kommunene skårer seg lavest på, er følgende punkt:


Forankring. Om det er god støtte/forankring hos partene, om de ansatte var
interesserte i få oppgaven løst, om mål og hensikt var forstått av alle og om de
ulike interessentene var involvert i prosjektet eller om kun er blitt oppdatert. (3,0)

Forslag til forbedringer
Å dømme etter egenrapporteringen synes det å få på plass en god forankring å være
svært viktig.

6.3.5

Samlet vurdering – omdømme

Det fremkommer at kommunene innen dette programmet jobber svært aktivt. De
setter seg klare mål og de har iverksatt en rekke tiltak.
De prosjektene som er gjennomgått, synes å tilfredsstille anbefalingen i kunnskapsgjennomgangen med hensyn til å tufte prosjektene på lokale behov. Som vi har sett, er
kommunene i sin egenevaluering mest tilfredse med egen innsats når det gjelder å
identifisere, kartlegge og beskrive behovet.
Det fremgår av kunnskapsstatusen at det er få studier som kan vise til effekter av
bestemte tiltak med hensyn til omdømmebygging. I listen over evaluerte prosjekter er
det også få resultater totalt sett å spore.
På denne bakgrunn hadde det vært ønskelig om prosjektene i dette programmet
gjorde en grundig jobb i anledning å dokumentere, måle og evaluere, både på
måloppnåelse og med hensyn til effekter av de tiltakene de gjennomfører.
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