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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Om programmet 

• Ut 2015 

• Mål og temaer – uendret 

• Ikke nye opptak 

• Sekretariat i KMD og ressursgruppe – uendret 

• Hovedaktiviteter sentralt: 

– Kunnskapsoppbygging 

– Formidling 

– Temaverksted og prosjektledersamlinger 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Regjeringens politikk 

• Nytt departement 

– Stat og kommune i sammenheng 

• Forenkle, fornye, forbedre 

– Digitalisering 

– Tidstyver 

– Ledelse 

• Kommunereformen  

– struktur  

– oppgaver 

• Ny IA-avtale 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Årsrapportering 2013  

• Pulje 1: Jevnt over økt gjennomsnittlig 
stillingstørrelse 

• Pulje 2: Stort sett kunnskap, motivasjon og 
forberedelser. 

 

• Mange utfordringer 

– Lokale: Forankring, motivasjon, endringsvilje 
og økonomi 

– Sentrale: Regelverk: kunnskap, innretning og 
praksis 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Dypdykk 

• 4 kommuner (Drammen, Songdalen, 
Surnadal og Hamar) 

• Drivere 

– Suksess i utviklingsarbeid 

• Hensikt, mål, forankring, samarbeid/involvering, 
tid/kompetanse/økonomi, oppfølging 

– Grunnleggende forutsetninger 

• Mulige drivere hos ansatte/ledelse og motdrivere 

• Svake:  

– Ansatte: Sammenhengen mellom egen arbeidstid og 
kvalitet i tjeneste 

– Ledere: Mer effektive tjenester 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Ressurser etter nettverksperioden 

• Rapporteringen- 

• Dypdykk 

• Nettsidene, nyhetsbrev og FB  

• Prosjektledersamlinger (2.9.) 

• Temaverksted (3 i 2014) 

• Uformelle nettverk 

• Oppfølging 

– Sekretariat/ressursgruppa 

– Kompetansemiljøene 

 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Temaverkstedene 

• Heltid – 8. mai i Drammen 

• Sykefravær – 3. september i Trondheim 

• Kompetanse og omdømme – 19. 
november i Oslo 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

2014 

• Temaverksted 
kompetanse/omdømme, 
19. nov 

• Utbetalinger 

• Årsrapportering 1 og 2 

• Første rapport; dypdykk i 
16 kommuner 

• Nettverkssamling 3 pulje 
2 

• Årsmelding fra 
sekretariatet 

• Prosjektledersamling, 3. 
sept 

• Temaverksted 
sykefravær, 4. sept 

• Halvårsrapportering 

• Rapportering økonomi 

• Programrådsmøte 10. 
april 

• Temaverksted: 
heltidskultur, Drammen, 
8.mai 

• Nettverkssamling 3 pulje 
2 forts. 

• 2 års markering 
(mars/april) m hefte Apr-

mai-jun 
Jul-aug-

sept 

Okt-
nov-des 

Jan-feb-
mar 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Takk for nettverksinnsatsen! 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Gevinstrealisering 

Solfrid Frorud og Mette Mannsåker 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Gevinstrealisering 

• Prosess der vi henter ut 
(realiserer) forhåndsdefinerte 
og ikke-planlagte gevinster av 
et prosjekt 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Gevinstrealisering 

2015 

2017-18?? 

Effekt- 
gevinst 

Resultat 

Prosjektet 

avsluttes 

Prosjektleder 

forsvinner 

- Ansvar for å følge opp 

effekter? 

Implementere: Planlegge hva som skal 

til for å få effekter: Tiltak og ansvar 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Gevinstrealisering 

• Direkte økonomiske 

– Konkrete budsjettposter 

• Indirekte økonomiske 

– Tidsbruk 

• Kvalitative 

– Brukere/innbyggere 

– Medarbeidere 

– Ikke så lett å måle i kroner og øre 

Hvorfor: 
 
-Som beslutningsgrunnlag 
-Som erfaringsgrunnlag 
 
 

 

IKT: forsvare en investering 

Utvikling: Hva er bunnlinje? Kan vi bruke våre penger på en annen måte? 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kostnader og gevinster ved heltid 

• Hva kostet tjenesten i fjor 

• Hva har vi tilgjengelig 

• Konsekvenser ved endring 



Datagrunnlag 

• Budsjett og regnskap 

• Turnuser/bemanningsplan 

• Antall ansatte og stillingsprosenter 

• Oversikt over sykefravær- kort og lang 

• Oversikt vikar- og overtidsbruk 

• Bruk av egen kompetanse 

• Pai 

 



Hva synliggjør modellen? 

• Sammenhengen mellom antall stillinger og hoder i 
forhold til valgte vaktlengder 

• Faktisk ressursbruk mot budsjett og regnskap  

• Hvor det kan endres for å få mest mulig ut av 
ressursene 

• Godt grunnlag for analyse av nåsituasjon og 
muligheter for endring 

• Betydningen av helgemønster og vaktlengder  

• Synliggjør konsekvenser av arbeidstidsordninger i 
forhold til heltid/ deltid 



Hva la vi inn i modellen ved utprøving hos oss? 

• Årsverk brukt på dag/kveld/natt i uka og på helg 

• Timer brukt til overtid i uka, både 50 og 100 % 

• Gjennomsnittlig årslønn i avdelingen 

• Andel årsverk, i forhold til antall ansatte, som brukes 
utenom turnus til 

– Ferieavvikling, annen vikarbruk 

– Refusjon sykefravær 

• Helgemønster 

 

 



Erfaringer 

• Brukte 3 timer med hver av de to avd. i prosjektet, 
avdelingsledere og virksomhetsledere 

• Mye tid på å tydeliggjøre status for i fjor som 
grunnlag for videre arbeid 

• Lederne så raskt hvor det kunne hentes ut gevinster 
ved å organisere annerledes 

• Analyse av ressursbruk, f.eks. hva betyr omfanget 
av vikarer/ hull i turnus? Ekstraarbeid for den som 
skal leie inn? 

 



Hva kan vi bruke modellen til? 

• Hvordan gjorde vi det i fjor? 

– Regnskap 

– Enkel analyse av brukt overtid, vikarer, sykelønn m.v. 

• Hvordan planlegger vi i år? 

– Legge inn forventede endringer i bruk av overtid, 
vikarer osv. 

• Alternative løsninger 

– Synliggjøre effekt av planlagte endringer  

 



Kompetansebehov 

• Balansere kompleksitet og fleksibilitet i modellen 
mot brukervennlighet og kunnskapskrav hos bruker 

• Etter praktisk utprøving hos oss er konklusjonen fra 
Agenda Kaupang at det kreves  
– «normale ferdigheter» i regneark 

– kompetanse om turnusplanlegging 

– kompetanse om økonomistyring med utarbeidelse av 
budsjett og oppfølging i regnskap 

– dessuten er det viktig med en viss analytisk teft i 
tolkningen av resultatene 

 

 



 

 

 

 

Del 1 Hvordan gjorde vi det i fjor 

  Tall som kan justeres Mellombergeni

nger 
  Skal legges inn, alle tall ellers er beregnet 

Sats arbeidsgiveravgift 14,7 % Lørdag/sørndagstillegg, tillegg utover minimumstats i tariffavtalen 0,0 % 

Pensjonskostnad, andel av fastlønn 13,0 % Nattillegg, tillegg utover minimumstats i tariffavtalen 0,0 % 

Andel avspasering helligdagstillegg 0,0 % 

Starttidspunkt nattevakt hverdag 21:45 Slutttidspunkt kveldsvakt hverdag 22:00 

Starttidspunkt nattevakt helg/helligdag 21:45 Slutttidspunkt kveldsvakt helg/helligdag 22:00 

  Arbeidsplan turnus. Første hovedkollonne viser gj antall tilstede/vaktordning, andre arbeidstiden pr vakt 
 Antall 

ansatte hvis 

vakt hver 3 

helg skal 

være mulig 

Overtid  
Innleie av vikarer  Gj snitt 

Antall 

stillinger 

Arb tid pr 

uke 

Lønn -ref 

  Antall tilstede i gjennomsnitt pr vakt Arbeidstid pr vakt Ferie-

avvikling 
Alll annen  

gr lønn (bergnet) 

  Hverdag       Helg/helligdag     Hverdag     Helg/helligdag   Timer pr. uke 1000 kr 

per år 
Helår 

Turnus Dag Kveld 1 Kveld 2 Natt Dag Kveld 1 Kveld 2 Natt Dag Kveld 1 Kveld 2 Natt Dag Kveld 1 Natt 50 % 100 % Andel av fast 1000 kr 

I turnus 4,70  5,00    3,00  3,50  4,00    2,00  7,5  7,5    10,0  7,5  7,5  10,0  29  3,0  10,0  5,0% 15,0% 350 18,8  35,5  12569 

Dagstill 4,00                7,5              0      0,0% 0,0% 370 4,0  37,5  1918 

Dele turnusi  tre Andelen innleie sykefravær 

  

Grunnløn

n 

Lør - 

og 

søndag

stillegg 

Helligdag

stillegg 

Nattilleg

g 

Ferie-

avvikling 

Alll 

annen  

Annen 

overtid 

Pensjo

nsprem

ie 

Arb 

giver 

avgift Totalt Beregnes Må inn Antall nytillesttinger 

Beregnet 6568 397 278 937 1263 421 241 854 1611 12569 

Gj snitt 

stillingstørresle 0,66  

Detaljeri

ng må 

inn     

Sykefravæ

r 

Antall ansatte beberene 

måforholdeseg til 

Regnskapstall                   0 Antall vakter utenfor turnus Andelen faglærte 

–Antall 
ansatte Andelen "vikarer" som dekkesav fast ansatte 

Del 2 Hvordan planlegger vi i år 

Arbeidsplan turnus. Første hovedkollonne viser gj antall tilstede/vaktordning, andre arbeidstiden pr vakt  Antall 

ansatte hvis 

vakt hver 3 

(2) helg 

skal være 

mulig 

Overtid  Innleie av vikarer  Gj snitt Stillinger Lønn -ref 

Antall tilstede i gjennomsnitt pr vakt Arbeidstid pr vakt Ferie-

avvikling 
Alll annen  

gr lønn (bergnet) 

Hverdag Helg/helligdag Hverdag Helg/helligdag 

Pr uke 

(beregnet) 1000 kr 

per år 

Antall 

beregnet 
Arb tid Helår 

Dag Kveld Kveld 2 Natt Dag Kveld Kveld 2 Natt Dag Kveld Kveld 2 Natt Dag Kveld Natt 50 % 100 % Andel av fast pr uke 1000 kr 

I dag ut fra beregnet behov  

4,70  5,00    3,00  3,50  4,00    2,00  7,5  7,5    10,00  7,5  7,5  10,00  29  2 3 3% 15% 350 18,8  35,5  12168 

                                          

  

Grunnløn

n 

Lør - 

og 

søndag

stillegg 

Helligdag

stillegg 

Nattilleg

g 

Ferie-

avvikling 

Alll 

annen  

Annen 

overtid 

Pensjo

nsprem

ie 

Arb 

giver 

avgift Totalt                     

Beregnet 6568 397 278 937 1240 248 88 854 1560 12168     

Gj snitt 

stillingstørresle 0,66            

Budsjett                                           
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