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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 er en gjennomgang av kommunenes prosjektplaner. Hensikten med 

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. 

Det er valgt å ikke inkludere kommunenes oppstartsrapportering i denne 

gjennomgangen.  

1.2 Metodisk tilnærming 

Vi har i vår gjennomgang lagt følgende analysemodell til grunn; 

 

Tiltak (Eksempelvis)

• Oppfølging av 

sykemeldte

• Langturnus,

• Kompetansekartlegging

• Omdømmeskapende 

aktiviteter

Effekter (Eksempelvis)

• Myndiggjorte

medarbeidere

• Tjenestekvalitet

• Brukertilfredshet

• Økonomi

• Kommunens 

attraktivitet

Drivere; (Forhold som påvirker)

• Trivsel og motivasjon

• Livssituasjon

• Personlige preferanser

• Kommunens rykte

• Kultur

Forhold ved prosessen
• Organisering

• Prosjektplaner

• Milepælsplan

• Risikoanalyse

• Gevinstrealisering

Resultater 
(Eksempelvis)

• Redusert sykefravær

• Større stillinger

• Bedret rekruttering

• Økt kompetanse

• Bedret omdømme

Utgangspunkt
• Ståsteds-

beskrivelse

• Analyse

• Hensikt

• Mål

• Indikatorer

 

Modellen bygger på en klassisk prosjektmodell, men er innholdsmessig tilpasser de 

kravene som fremkommer i rapporteringsplanen for Saman om ein betre kommune for 

2012-20I5. Disse kravene er; 

 Målsettinger  

 Målbart utgangspunkt før prosjektstart  

 Oversikt over tiltak som skal prøves ut  
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 Oversikt over organisering av prosjektet 

 Milepælsplan  

 Risikoanalyse  

 Beskrivelse av hvordan resultater i prosjektet skal implementeres 

(gevinstrealisering) 

Den første boksen i vår modell; Utgangspunkt, handler om å beskrive ståsted og foreta 

en analyse av egen situasjon. I denne gjennomgangen har sett etter hvilke 

problemformulering/beskrivelse kommunene har og hvilken hensikt de har formulert 

for prosjektet; Hva ønsker de å oppnå? I tillegg har vi søkt å kartlegge 

målformuleringer og indikatorer, hva de har tenkt å måle.  

Den neste boksen; Tiltak, handler om det kommunene planlegger å iverksette. Vi har 

vurdert i hvilken grad kommunene beskriver tiltak som skal iverksettes og vi har 

vurdert i hvilken grad tiltakene er konkrete og kvantifiserbare. 

Boksen resultater handler om de resultatmålene kommunene har satt seg og hva de 

har planlagt å rapportere på i løpet av programmet.  

Rapportering på disse målene er ikke tatt med i denne gjennomgangen. Det vil 

fremkomme i neste runde når vi skal gjennomgå deltagerkommunenes 

årsrapportering. Rapporteringsplanen for kommunene ser slik ut; 

 Årsrapportering, pulje 1 innen 1. mars 2013 

 Halvårsrapportering, pulje 1 og 2 innen 1. juli 2013 

 Årsrapportering, pulje 1 og 2 innen 1. mars 2014 

 Halvårsrapportering, pulje 1 og 2 innen 1. juli 2014 

 Årsrapportering pulje 1 og 2 innen 1. mars 2015 

 Halvårsrapportering, pulje 1 og 2 innen 1. juli 2015 

 Sluttrapportering pulje 1 og 2 innen 1. mars 2016 

Kommunene i pulje 1 har meldt følgende med hensyn til hvor lang periode de ønsker å delta i 
programmet; 

Tema 2012 2013 2014 2015 
Ikke 
avklart Totalt 

Heltid-deltid 
 

3 5 4 2 14 

Kompetanse-rekruttering 
  

2 9 
 

11 

Omdømme 
   

5 
 

5 

Sykefravær 2 4 5 5 2 18 

Totalt 2 7 12 23 4 48 

Dette betyr at vi får anledning til å følge de fleste kommunene over et relativt langt tidsrom. 

I denne gjennomgangen har vi kun vurdert i hvilken grad kommunene har slike mål og 

om målene er konkrete og målbare. Dette er tatt med under punktet Utgangspunkt. 

 

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 

tenkes å påvirke sykefraværet, eksempelvis kan vi anta at økt motivasjon og trivsel vil 

kunne påvirke sykefraværet. Rapportering på slike mål er ikke tatt med i denne 
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gjennomgangen. Dette vil fremkomme i neste runde når vi skal gjennomgå 

deltagerkommunenes årsrapportering.  

I denne gjennomgangen har vi kun vurdert i hvilken grad kommunene har slike mål og 

om målene er konkrete og målbare. Dette er tatt med under punktet Utgangspunkt. 

 

Boksen; Forhold ved prosessen, handler om kommunens måte å planlegge, 

gjennomføre og implementere prosjektet på. Her har vi vurdert kommunenes 

organisering av prosjektet, milepælsplaner og risikoanalyse. I tillegg har vi vurdert 

kommunenes beskrivelse av hvordan resultater i prosjektet skal implementeres 

(gevinstrealisering). 

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? 

FAFO opererer med følgende modell som kan si noe om mulige effekter av økt 

stillingsstørrelse. 

 

Med hensyn til den faktiske effektrealiseringen vil dette fremkomme av de fremtidige 

rapporteringene. I denne gjennomgangen har vi fokusert på i hvilken grad effekten er 

beskrevet. Dette er tatt med under punktet Utgangspunkt. 

Oppsummert betyr dette at vi i den følgende gjennomgangen av kommunenes 

prosjektplaner vil gi en vurdering av følgende forhold; 

1. Beskrivelse av utgangpunktet 

Under denne overskriften har vi vurdert: 

 Overordnet hensikt med prosjektet og de effektene prosjektet skal gi.  

 Målbart utgangspunkt for prosjektet. 

 Målsettinger.  

Vi har sett både på resultatmål og mål på forhold som kan påvirke resultatet 

eller effekten. 
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2. Tiltak 

Med hensyn til tiltak har vi vurdert; 

 Oversikt over tiltak. 

Vi har sett på i hvilken grad kommunene gir en beskrivelse av det de har tenkt 

å gjøre. 

 Konkretisering av tiltak.  

Vi har sett på i hvilken grad tiltakene er konkrete og målbare. 

3. Forhold ved prosessen 

Med hensyn til gjennomføringen av prosjektet har vi vurdert; 

 Oversikt over organisering 

 Milepælsplaner 

 Risikoanalyse 

 Beskrivelse av hvordan resultatene skal realiseres 

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. 

For å få et så fullstendig bilde som mulig av disse forholdene har vi i tillegg til de 

innsendte prosjektplanene også gjennomgått kommunenes søknader, dette for å få et 

best mulig inntrykk av hva den enkelte kommune har tenkt og planlagt. 

Det er på sin plass å presisere at gjennomgangen baserer seg på kommunenes 

innsendte prosjektplaner ved oppstart. Prosjektplaner er erfaringsmessige dynamiske 

dokumenter som endrer seg etter hvert som prosjektet skrider frem. Gjennomgangen 

gir derved ikke et bilde av hvordan situasjonen er i kommunene nå, men hvordan den 

var på oppstartstidspunktet. 
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1.3 Deltagende kommuner 

Følgende kommuner er med i denne gjennomgangen; 

Kommune Sykefravær Heltid-Deltid Kompetanse-
Rekruttering 

Omdømme 

Arendal 1    
Bjugn  1   
Brønnøy   1  
Bø   1  
Bømlo 1    
Drammen  1   
Dyrøy   1  
Eidavoll  1   
Elverum  1   
Finnøy og Rennesøy   1  
Fredrikstad  1   
Gamvik    1 
Gloppen   1  
Hobøl   1  
Horten 1    
Jondal 1    
Karmøy    1 
Kongsberg 1    
KS-Agder 1    
Kvinesdal  1   
Lillesand  1   
Lom   1  
Lunner   1  
Luster   1  
Løten 1 1 1  
Mandal 1    
Meland    1 
Meråker  1   
Molde 1    
Moss  1   
Nedre Eiker 1    
Nord-Aurdal 1    
Saltdal   1  
Sola 1    
Songdalen 1 1   
Sortland  1   
Skiptvet 1    
Stavanger 1    
Steinkjer 1    
Strand    1 
Sund 1    
Time  1   
Tinn 1 1   
Vefsn 1    
Vegårshei 1    
Vesterålen   1  
Våler  1   
Ørland    1 
Sum 20 15 12 5 

 

Som det fremkommer av oversikten er det i alt vurdert 52 prosjekter. 20 prosjekter 

innen tema sykefravær, 15 prosjekter innen tema heltid-heltid, 12 prosjekter innen 

tema kompetanse-rekruttering og 5 prosjektene innen tema omdømme. 
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2 Sammendrag 
 

2.1 De viktigste læringspunktene 

I gjennomgangen av materialet fra kommunene er det spesielt fire gjennomgående 

forhold vi anbefaler blir fulgt opp i det videre arbeidet.  

Viktigheten av en tydelig hensikt. 
Kommunene bør være tydeligere på hva de skal gjøre og hvorfor de skal gjøre det. Hva 

er det de ønsker å oppnå ved redusert sykefravær, det å skape en heltidskultur, øke 

kompetansen eller å bedre omdømmet? Hva er det som blir bedre når de oppnår dette? 

Årsaken til at hensikten må være klar er at aktivitetene i prosjektet skal konkurrere om 

tid, ressurser og oppmerksomhet med andre presserende oppgaver i kommunene. 

Ansatte, tillitsvalgte og ledere skal prioritere aktivitetene fremfor en del andre 

gjøremål. 

 

Verdien av målbare mål 
Målbarheten er kritisk på to nivåer. For det første handler det om å ha et målbart 

utgangspunkt for prosjektstart. Til tross for at dette er et “krav” er det mange 

kommuner som ikke har det. 

For det andre handler det om å sette seg konkrete, kvantitative og operasjonelle mål 

og finne gode indikatorer.  

 

Uten mål og måltall er det nesten umulig ved prosjektavslutning å evaluere om vi har 

gjort det vi hadde tenkt å gjøre og om vi oppnådde de resultatene og fikk de effektene 

vi var på jakt eter. 

Uten denne operasjonaliseringen er det også svært vanskelig under veis i prosjektet å 

avgjøre om vi er på rett vei. Og hvis man ikke vet om man er på rett vei er det svært 

vanskelig å korrigere prosjektet underveis.  

Vi lurer også på om en del prosjekter er mer drevet av tiltak enn av mål. Det er relativt 

store forskjeller mellom kommunene med hensyn til i hvilken grad kommunene har 

satt sitt eget preg på søknaden og prosjektplanen. Vi får et inntrykk av at mange 

kommuner er svært tiltaksdrevet og er preget av et ønske om å følge opp sykemeldte, 

utvide stillingsstørrelsen, kartlegge kompetansen, styrke omdømmet. Hvis dette ikke 

er basert på en grundig ståstedsanalyse, hva er det da som «trigger» tiltakene? At alle 

andre gjør det? At vi kan få midler fra KRD? 

 

Nytten av kompetanse 
Det ser ut for oss som om noen kommuner tar for lett på selve prosjektplanleggingen. 

En del av prosjektplanene er mangelfulle. Dette gir seg blant annet utsalg i 

ufullstendige eller manglende milepælsplaner og risikoanalyser. I noen kommuner blir 

nok dette håndtert på en god måte, men vårt inntrykk er at mange kommuner vil 

kunne ha nytte av styrket kompetanse innen prosjektledelse. 

De fleste kommunene har ikke tilstrekkelig tanker og planer med hensyn til hvordan 

resultatene skal sikres. De som har, har mer tanker enn planer. 
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Om å se sammenhengene 
Et sentralt spørsmål som reiser seg etter den gjennomgangen vi har foretatt, handler 

om det å se viktige sammenhenger. Vurdert med utgangspunkt i prosjektplanene fra 

den enkelte kommune virker det som at mange kommuner mangler sentrale 

oversikter. Dette er nok mer et anliggende for selve programmet enn et forhold for den 

enkelte deltagerkommune. Tre spørsmål som reiser seg er: 

 Hva virker? 

I hvilken grad kan vi forvente at det tiltaket vi har iverksatt gir den ønskede 

effekten? Hvilke tiltak gir effekt innen de ulike programmene? 

 

 Hva er påvirker? 

Hvilke faktorer påvirker sykefraværet, heltid- deltid situasjonen, 

kompetanse og rekruttering og omdømme?  

Og hvilke indre sammenhenger er det disse elementene i mellom? 

 

 Hva er effektene? 

Hvilke effekter oppnår kommunen eksempelvis ved å redusere antall 

deltidsstillinger ut over det å øke stillingsstørrelsen? 

Gjennomgangen FAFO gjør for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget vil bidra til å gi et 

mer presist svar på disse spørsmålene. Det er viktig at dette legges til grunn når pulje 

2 starter sin planlegging. 

2.2 Oppsummering av vurderingskriteriene 

I tabellen under fremkommer vår oppsummering av de ulike vurderingskriteriene. 

Tallene i tabellen referer til antall tema. 

Vurderingskriterier Stort sett ivaretatt 
Antall tema 

Forbedringspotensial 
Antall tema 

Utgangspunkt   

 Overordnet hensikt 3  1 

 Målbart utgangspunkt 2 2 

 Resultatmål 4  0 

 Drivermål (Forhold som påvirker) 2 2 

Tiltak   

 Oversikt over tiltak 2 2 

 Konkretisering av tiltak 0 4 

Forhold ved prosessen   

 Oversikt over organisering 4 0 

 Milepælsplaner 1 3 

 Risikoanalyse 1 3 

 Beskrivelse av hvordan resultatene skal realiseres 1 3 
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Denne oppsummeringen gjelder for flertallet for kommunene innen de ulike temaene.  

 

Det finnes enkeltkommuner innen hvert tema som kan ha utfordringer på de aller 

fleste områdene og enkeltkommuner som på en god måte har ivaretatt de aller fleste 

kriteriene. 

Det fremkommer av tabellen over at forhold som oversikt over organisering, 

resultatmål og overordnet hensikt er godt ivaretatt av et flertall av kommunene. 

Det største forbedringspotensialet finnes med hensyn til risikoanalyse, beskrivelse av 

hvordan resultatene skal realiseres og konkretisering av tiltak. 

I denne oversikten har vi fokusert på de gjennomgående problemstillingene. Som det 

vil fremgå i den videre gjennomgangen er det flere særlige utfordringer knyttet opp til 

det enkelte tema.  

Disse utfordringene oppsummeres i det siste avsnittet i hvert av de påfølgende 

kapitlene. 

Kriteriene over har karakter av å være en huskeliste over forhold det er viktig å ivareta 

og de kan brukes til å utvikle ferdighetene i prosjekt- og prosesstyring slik at 

kommunene blir mer bevist på hva de vil oppnå og hva som skal til for å sikre en god 

prosjektgjennomføring. 
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3 Sykefravær 

3.1 Om programkommunene  

Demografi; 

Vi har kartlagt de deltagende kommunene i forhold til 2 demografiske variabler; 

størrelse og befolkningsvekst. En oversikt over kommunene som arbeider med tema 

sykefravær viser; 

 

Vi ser at prosjektkommunene i gjennomsnitt er 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. 

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 figuren under, høyere enn i andre 
sektorer. Tabellen viser andel legemeldt sykefravær i 2011.  

 

 

 

2000 2012
Jondal 1151 1050 -8,77 %

Vegårshei 1838 1933 5,17 %

Skiptvet 3140 3631 15,64 %

Tinn 6560 5982 -8,81 %

Songdalen 5455 6165 13,02 %

Sund 5160 6409 24,21 %

Nord-Aurdal 6560 6428 -2,01 %

Løten 7188 7477 4,02 %

Bømlo 10739 11503 7,11 %

Vefsn 13553 13258 -2,18 %

Mandal 13316 15149 13,77 %

Steinkjer 20459 21303 4,13 %

Nedre Eiker 20502 23262 13,46 %

Sola 18915 23877 26,23 %

Kongsberg 22293 25479 14,29 %

Molde 23710 25488 7,50 %

Horten 23764 26307 10,70 %

Arendal 39446 42801 8,51 %

Stavanger 108818 127506 17,17 %

Landsgjennomsnittet 10383 11595 11,67 %

Gj snitt prosjektkommunene 18556 20790 12,04 %

Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2000-2012

Landsgjennomsnittet 7,4 % 5,4 % 5,4 % 5,8 %

Kommunal 

forvaltning

Priv. sektor 

og off. 

nær.virks.

Statlig 

forvaltning I alt

Andel legemeldt sykefravær i 2011        
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De 19 kommunene i pulje 1 som arbeider med sykefravær har i utgangspunktet noe 

ulike utfordringer med hensyn til sykefraværet. Tabellen under viser andel legemeldt 

sykefravær for de 19 kommunene, sortert etter stigende andel fraværsprosent.  

 

Vi ser at 9 av prosjektkommunene ligger under landsgjennomsnittet, en kommune på 

landsgjennomsnittet og 9 kommuner over landsgjennomsnittet som er 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 kommune-

Norge 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. I tabellen under ser vi nivået i kommunal virksomhet sammenlignet 

med øvrig arbeidsliv i den enkelte kommune. 

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Gj snitt

Sola 6,6 % 4,9 % 4,5 % 5,7 % 5,4 %

Horten 8,5 % 3,7 % 3,9 % 7,3 % 5,9 %

Vegårshei 7,0 % 6,5 % 4,6 % 5,4 % 5,9 %

Bømlo 6,8 % 6,5 % 5,8 % 4,4 % 5,9 %

Steinkjer 7,8 % 4,0 % 5,1 % 7,1 % 6,0 %

Stavanger 7,2 % 6,1 % 5,9 % 6,5 % 6,4 %

Molde 6,8 % 5,6 % 6,1 % 7,5 % 6,5 %

Mandal 6,9 % 7,0 % 7,0 % 5,8 % 6,7 %

Vefsn 7,2 % 7,6 % 6,4 % 6,2 % 6,9 %

Songdalen 7,3 % 6,9 % 7,8 % 7,4 % 7,4 %

Nord-Aurdal 7,6 % 5,5 % 8,5 % 8,3 % 7,5 %

Arendal 8,1 % 7,4 % 7,7 % 7,5 % 7,7 %

Løten 7,1 % 8,0 % 8,5 % 7,7 % 7,8 %

Jondal 8,8 % 7,1 % 7,0 % 8,7 % 7,9 %

Nedre Eiker 9,0 % 8,1 % 7,0 % 7,8 % 8,0 %

Kongsberg 8,6 % 8,4 % 8,0 % 8,1 % 8,3 %

Skiptvet 9,2 % 7,6 % 7,5 % 9,1 % 8,4 %

Sund 10,9 % 6,8 % 7,7 % 8,3 % 8,4 %

Tinn 8,2 % 9,6 % 9,3 % 8,0 % 8,8 %

Landsgjennomsnittet 7,9 % 7,3 % 7,3 % 7,1 % 7,4 %

Gj snitt prosjektkommunene 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,9 % 6,8 %

Andel legemeldt sykefravær i 2011        

Kommunal forvaltning
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Tabellen viser blant annet at sykefraværet i kommunal forvalting ligger høyere enn det 

gjennomsnittlige sykefraværet i alle kommuner med unntak av Vegårdshei. For 

Steinkjer, Sola, Songdalen og Jondal fremgår det at sykefraværet i kommunal 

forvaltning er lavere enn i statlig forvaltning i kommunene. Vi ser videre at forskjellene 

mellom kommunal forvalting og gjennomsnittet i 13 av kommunene er mellom 0,9 og 

1,9 %. 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 er stor forskjell i sykefravær mellom ulike sektorer av kommunal 

virksomhet. Det foreligger dessverre bare tilgjengelig statistikk for pleie og omsorg. 

Neste tabell viser vi forskjellene mellom pleie og omsorg og kommunen totalt. 

      

Sola 5,4 % 4,2 % 5,8 % 4,5 % 0,9 %

Horten 5,9 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 1,2 %

Vegårshei 5,9 % 5,9 % 6,7 % 6,1 % -0,2 %

Bømlo 5,9 % 4,8 % 3,1 % 5,0 % 0,9 %

Steinkjer 6,0 % 4,4 % 14,9 % 5,1 % 0,9 %

Stavanger 6,4 % 4,2 % 5,0 % 4,6 % 1,8 %

Molde 6,5 % 4,8 % 3,8 % 5,3 % 1,3 %

Mandal 6,7 % 5,7 % 5,9 % 6,0 % 0,7 %

Vefsn 6,9 % 6,1 % 4,0 % 6,2 % 0,7 %

Songdalen 7,4 % 6,0 % 7,5 % 6,3 % 1,0 %

Nord-Aurdal 7,5 % 6,4 % 3,7 % 6,6 % 0,9 %

Arendal 7,7 % 5,7 % 4,5 % 6,0 % 1,7 %

Løten 7,8 % 6,7 % 6,2 % 6,9 % 0,9 %

Jondal 7,9 % 4,5 % 8,4 % 6,0 % 1,9 %

Nedre Eiker 8,0 % 6,2 % 7,4 % 6,6 % 1,4 %

Kongsberg 8,3 % 5,4 % 6,0 % 6,0 % 2,3 %

Skiptvet 8,4 % 6,3 % 5,2 % 6,7 % 1,7 %

Sund 8,4 % 5,4 % 6,0 % 6,0 % 2,4 %

Tinn 8,8 % 5,9 % 5,4 % 6,7 % 2,1 %

Landsgjennomsnittet 7,4 % 5,4 % 5,4 % 5,8 % 1,7 %

Gj snitt prosjektkommunene 6,8 % 4,9 % 5,7 % 5,3 % 1,5 %

Forskjell mellom 

kommunal 

forvalting og gj, 

snittet

Andel legemeldt sykefravær i 2011        

Kommunal 

forvaltning

Priv. sektor 

og off. 

nær.virks.

Statlig 

forvaltning I alt

Sola 5,4 % 7,1 %

Horten 5,9 % 8,8 %

Vegårshei 5,9 % 12,8 %

Bømlo 5,9 % 5,5 %

Steinkjer 6,0 % 9,5 %

Stavanger 6,4 % 7,5 %

Molde 6,5 % 8,7 %

Mandal 6,7 % 5,2 %

Vefsn 6,9 % 8,1 %

Songdalen 7,4 % 4,5 %

Nord-Aurdal 7,5 % 9,6 %

Arendal 7,7 % 9,5 %

Løten 7,8 % 11,5 %

Jondal 7,9 % 13,7 %

Nedre Eiker 8,0 % 8,9 %

Kongsberg 8,3 % 9,2 %

Skiptvet 8,4 % 6,0 %

Sund 8,4 % 8,9 %

Tinn 8,8 % 10,9 %

Landsgjennomsnittet 7,4 % 8,5 %

Gj snitt prosjektkommunene 6,8 % 8,2 %

Pleie og omsorg

Andel legemeldt sykefravær i 2011        

Kommunal forvaltning 

totalt
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I tabellen fremkommer det at sykefraværet innenfor pleie og omsorg er 0,9 høyere enn 

gjennomsnittet for all kommunal virksomhet for landet som helhet. Denne forskjellen 

er 1,4 % for gjennomsnittet av prosjektkommunene. Vi ser at det er stor spredning 

kommunene i mellom.  

Mens sykefraværet er svært mye høyere innenfor pleie og omsorg i Jondal og 

Vegårshei, ser vi at fraværet innenfor pleie og omsorg faktisk er lavere enn 

gjennomsnittet for kommunal forvaltning i Bømlo, Mandal, Songdalen og Skiptvedt.  

 

Tiltak kommunene planlegger å iverksette 

Vi har sett på hvilke type tiltak deltagerkommune planlegger å iverksette.  

Med hensyn til sykefravær har vi kategorisert tiltakene på følgende måte: 

 Individrettede tiltak. Tiltak som primært handler om oppfølging eller 

tilrettelegging for enkeltpersoner 

 Prosjektrettede tiltak. Tiltak som retter seg mot prioriterte områder eller 

grupper. 

 Fundamenteringstiltak. Tiltak som handler om å bygge robuste strukturer eller 

kulturer 

 Forprosjekt. Dette er kommuner som i prosjektplanen legger opp til et 

forprosjekt for å kartlegge hva de skal jobbe med. 

 

Oversikten under viser fordelingen på de ulike tiltakstypene. 

Type tiltak Antall tiltak 

Individrettede tiltak (Trivsel, tilrettelegging oppfølging) 7 
Prosjektrettede tiltak (Prioriterte grupper/områder) 11 
Fundamenteringstiltak (Struktur, kultur, prosedyrer, rutiner) 11 
Forprosjekt 3 
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3.2 Gjennomgang av prosjektplanene 

 

3.2.1 Utgangspunkt 

 

Tiltak (Eksempelvis)

• Oppfølging av 

sykemeldte

• Langturnus,

• Kompetansekartlegging

• Omdømmeskapende 

aktiviteter

Effekter (Eksempelvis)

• Myndiggjorte

medarbeidere

• Tjenestekvalitet

• Brukertilfredshet

• Økonomi

• Kommunens 

attraktivitet

Drivere; (Forhold som påvirker)

• Trivsel og motivasjon

• Livssituasjon

• Personlige preferanser

• Kommunens rykte

• Kultur

Forhold ved prosessen
• Organisering

• Prosjektplaner

• Milepælsplan

• Risikoanalyse

• Gevinstrealisering

Resultater 
(Eksempelvis)

• Redusert sykefravær

• Større stillinger

• Bedret rekruttering

• Økt kompetanse

• Bedret omdømme

Utgangspunkt
• Ståsteds-

beskrivelse

• Analyse

• Hensikt

• Mål

• Indikatorer

 

Under denne overskriften vurderer vi overordnet hensikt med prosjektet og de 

effektene prosjektet skal gi. Utgangspunktet for vurderingen er søknadsskjemaet hvor 

kommunene ble bedt om å beskrive hva som ønskes oppnådd. 

I tillegg vurderer vi i hvilken grad kommunene oppgir et målbart utgangspunkt for 

prosjektet og vi vurderer kommunenes målsettinger. 

Med hensyn til det siste har vi vurdert både resultatmål og mål på forhold som kan 

påvirke resultatet eller effekten. 

Overordnet hensikt 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Et godt eksempel på hvordan hensikten kan beskrives er Tinn kommune som har 2 

hovedmål med tilhørende indikatorer;  

1) Helsefremmende arbeidsplasser - høy trivsel - lavt fravær;  

 Målbar indikator; Redusere sykefraværet med 20 % 

 Andre indikatorer;  

o Medarbeidertilfredshet (medarbeiderundersøkelse)  

o God kvalitet på tjenestene (brukerundersøkelser).  
 

2)  Færre som arbeider uønsket deltid, Flere som tar i bruk alternative turnusordninger 
med hele stillinger 

 Målbar indikator; Redusere antall deltidsstillinger med 30-50 %;  



Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes prosjektplaner. Pulje 1 

 

                         
                                           17 

 Andre indikatorer;  

o Færre som jobber uønsket deltid (statistikk),  

o Medarbeidertilfredshet (medarbeiderundersøkelse).  

o Rekruttering (flere søkere på ledige stillinger) 

o Brukertilfredshet (brukerundersøkelse) 
 

Vår vurdering er at kommunen har gode målbare indikatorer og at disse er henger 

sammen med målene. Vi opplever at kommunen har en tydelig oppfatning av hvilken 

retning de ønsker at prosjektet skal ha.  

Evaluering  

12 kommuner beskriver den overordnede hensikten med prosjektene sine på en god 

måte og oppgir tydelige mål for prosjektet.  

6 kommuner har angitt mål, men mangler i stor grad beskrivelse av ønsket effekt. 

1 kommune beskriver i og for seg hensikten med prosjektet, men her mangler det en 

analyse av hvorfor kommunen til tross for mange tiltak gjennom tidligere prosjekter, 

fortsatt har et høyt sykefravær. Hva vil de gjøre annerledes denne gangen? 

Forslag til forbedringer  

For å muliggjøre en evaluering i ettertid av de resultatene og effektene prosjektet har 

hatt, er det en absolutt fordel å definere klart hva hensikten med prosjektet er.  

 

Målbart utgangspunkt for prosjektstart 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Molde kommune har angitt et målbart utgangspunkt for hvert av de planlagte tiltakene 

og for programmet samlet. Målepunktene er ved prosjektstart. 

Evaluering  

16 kommuner har et godt målbart utgangspunkt for prosjektene sine.  

For 2 kommuner er det usikkerhet knyttet til målbarheten. 

1 kommune mangler et målbart utgangspunkt i sin prosjektplan. 

Forslag til forbedringer; 

Kommunene kunne i større grad hatt et målbart utgangspunkt. Ikke bare for 

sykefravær/nærvær, men også for andre forhold som de har tenkt å måle på i løpet av 

prosjektet. 

 

Resultatmål  

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Stavanger kommune har følgende resultatmål; 

15 % høyere nærvær et år etter deltakelse.  

Dette er et svært konkret mål. I tillegg har kommunen beskrevet hvilke ledere som skal 

følge opp de virksomhetene som ikke når målene sine. 
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Evaluering  

15 kommuner har konkrete og målbare mål med angitt resultat.  

4 kommuner har et forbedringspotensial med hensyn til konkretisering og beskrivelse 

av ønsket resultat. Eksempel på dette er noen kommuner som har et bredt anlagt 

prosjekt, dette tilsier at de burde ha målsatt flere forhold enn kun reduksjon av 

sykefraværet. 

Forslag til forbedringer  

Det å definere resultatmål for prosjektet er helt nødvendig og bør være et 

“minimumskrav”. 

 

Drivermål (forhold som påvirker) 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Steinkjer kommune oppgir prosjektmål og kriterier for måloppnåelse for hver av 

prosjektets ulike faser. Prosjektmål for fase 1 for hjemmetjenestene er; 

 Finne gode løsninger/redskap for deltakerne - oppgaver i de forskjellige 

heimene/oppdragsstedene.  

 Øke deltakernes robusthet og jobbengasjement.  

 Skape vi-følelse, gode relasjoner i gruppe samt yrkesstolthet.  

 

 Kriterier for måloppnåelse: 

o Involvering av ansatte i hele prosessen, slik at de ansatte opplever at de har 
kontroll på prosess og opplever innflytelse.  

o Veiledning av terapeut, slik at man hele tiden holder fokus på ressurser og 
muligheter. Brukerne inviteres til å bidra til at arbeidssituasjonen til 
hjemmehjelpene bedres gjennom dialog, tilgjengelig utstyr m.v.  

o Motto for denne dialogen er "Sammen for en bedre tjeneste". 

Vi leser det slik at kommunen tar utgangspunkt i at sykefraværet påvirkes blant annet 

av de ansattes robusthet og jobbengasjement og at vi-følelse, relasjoner og 

yrkesstolthet vil kunne virke inn på sykefraværet. Ved å jobbe med disse forholdene vil 

sykefraværet kunne reduseres. (I parentes bemerket kunne kommunen ha målsatt 

indikatorene). 

Evaluering  

12 kommuner har angitt mulige sammenhenger og beskriver “driverindikatorene” på 

en god måte.  

3 kommuner jobber med å avdekke slike mulige sammenhenger.  

4 kommuner mangler beskrivelser av mulige sammenhenger og fokuserer kun på selve 

resultatmålet; redusert sykefravær. 
 

Forslag til forbedringer; 

For å kunne jobbe målrettet med sykefravær er det ikke tilstrekkelig å måle 

sykefraværet alene. Kommunene bør fokusere på og måle, forhold som kan tenkes å 

påvirke sykefraværet. 
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3.2.2 Tiltak 

Tiltak (Eksempelvis)

• Oppfølging av 

sykemeldte

• Langturnus,

• Kompetansekartlegging

• Omdømmeskapende 

aktiviteter

Effekter (Eksempelvis)

• Myndiggjorte

medarbeidere

• Tjenestekvalitet

• Brukertilfredshet

• Økonomi

• Kommunens 

attraktivitet

Drivere; (Forhold som påvirker)

• Trivsel og motivasjon

• Livssituasjon

• Personlige preferanser

• Kommunens rykte

• Kultur

Forhold ved prosessen
• Organisering

• Prosjektplaner

• Milepælsplan

• Risikoanalyse

• Gevinstrealisering

Resultater 
(Eksempelvis)

• Redusert sykefravær

• Større stillinger

• Bedret rekruttering

• Økt kompetanse

• Bedret omdømme

Utgangspunkt
• Ståsteds-

beskrivelse

• Analyse

• Hensikt

• Mål

• Indikatorer

 

Med hensyn til tiltak vurderer vi i hvilken grad kommunene i sine prosjektplaner har en 

fullstendig oversikt over hva som skal prøves ut i prosjektperioden. I tillegg er vi på 

jakt etter konkretisering av tiltakene. Vi vurderer i hvilken grad tiltakene beskrives på 

en kvantifiserbar og målbar måte. 

Oversikt over tiltak som skal prøves ut 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Tiltakene som framgår av prosjektplanen til Skiptvet kommune er konkrete, og 

inneholder tiltak som gruppesamtaler, stressmestring gjennom tilstedeværelse og 

individuelle samtaler. 

 Planen inneholder spesifikke tiltak for hver virksomhet. For hvert av disse 

tiltakene er det opprettet en lokal arbeidsgruppe som skal skissere og 

spesifisere hva de konkret ønsker å gjennomføre i forbindelse med 

nærværsarbeid, sykefraværsarbeid og forebygging.  

 I tillegg inneholder planen en videreføring av eksisterende tiltak for økt trivsel 

og pågående tiltak i de kommunale barnehagene med mål om å fremme 

nærvær og ta vare på trygghet og arbeidsglede. 

 

Evaluering  

15 kommuner har utarbeidet gode oversikter over hvilke tiltak de skal gjennomføre.  

4 kommuner har beskrevet kun den første fasen av prosjektet som er en kartlegging. 

Den er godt beskrevet, men videre tiltak fremgår ikke av planen. 
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Forslag til forbedringer  

En fyllestgjørende tiltaksliste bør være et minimumskrav til en prosjektplan. For de 

kommunene der første fase er en kartlegging/analyse er det viktig at tiltakslisten blir 

utarbeidet når denne kartleggingen er gjennomført. 

 

Konkretisering av tiltak 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Arendal kommune har planlagt og målsatt følgende tiltak; 

 90 % av de ansatte i Arendal kommune skal få tilbud om årlig utviklingssamtale/ 
medarbeidersamtale i 2012.  

 I 2013 skal alle medarbeidere få dette tilbudet.  

 80 % av alle ledere med personalansvar skal ha gjennomført kurs i ”Den nødvendige 
samtalen” ved utgangen av 2012.  

 Alle ledere med personalansvar skal i 2012 vært gjennom en workshop knyttet til 
system for oppfølging av sykemeldte, herunder bruk av Altinn. 

 

Etter vår vurdering gir dette Arendal kommune et utmerket utgangspunkt for å kunne 

styre og følge opp prosjektet sitt og i ettertid evaluere om de faktisk har gjort det de 

hadde tenkt å gjøre. 

Evaluering  

11 kommuner har konkretisert tiltakene med indikatorer og målsettinger på en god og 

målbar måte. 

3 kommuner beskriver mange tiltak innholdsmessig og angir tidsmessig når de skal 

gjennomføres, men tiltakene er ikke kvantifisert. 

5 kommuner mangler eller har en mangelfull konkretisering av tiltakene. Eksempel på 

dette er at en har beskrevet en rekke tiltak under ulike delmål, uten at det foreligger 

målbare størrelser for hverken delmålene eller tiltakene.  

Forslag til forbedringer  

Alle deltagerkommunene bør operasjonalisere tiltakene og prosessene sine på en 

målbar måte. Gjennomgående bør tiltakene også kvantifiseres. 
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3.2.3 Forhold ved prosessen 

 

Sentrale forhold ved prosessen i den enkelte kommune som blir vurdert, er oversikt 

over organisering, milepælsplaner og risikoanalyse. 

Vi ser også på i hvilken grad kommunene beskriver og synliggjør hvordan de har tenkt 

å realisere gevinstene i prosjektet. 

Oversikt over organiseringen av prosjektet. 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Nedre Eiker har følgende organisering av sitt prosjekt: 

 Styringsgruppe som er partssammensatt. 

 I tillegg deltar prosjektleder som sekretær.  

 Prosjektgruppe som består av; 

o Overordnet leder 

o Prosjektleder  

o 2 hovedtillitsvalgte 

o 2 virksomhetsledere 

o 1 representant fra NAV lokalt 

o 1 representant fra NAV arbeidslivssenter 

o 1 representant fra fastlegene  

o 1 representant BHT  

 

Evaluering  

Alle kommuner synes å ha prosjektorganiseringen på plass. 
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Milepælsplan 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Som vi nevnte over har Molde kommune i sin plan angitt målsetting for tiltakene og 

måling før oppstart. I tillegg har de angitt milepæler, prioriterte handlinger, 

organisering og gevinstrealisering for hvert av de 8 tiltakene, samt totalt for hele 

programmet. 

 

Det at de angir en klar sammenheng mellom milepælsplan og målsetting, måling før 

oppstart, organisering og gevinstrealisering for hvert av de 8 tiltakene, gjør planen til 

et oversiktlig og vil kunne tjene som et godt styringsdokument. 

Evaluering  

8 kommuner har utarbeidet gode milepælsplaner som gir et klart bilde over hva som 

skal skje når og med hvilken hensikt i prosjektene. 

5 kommuner har laget milepælsplaner, men planene preges av å være for overordnet 

og for lite detaljerte slik at de ikke er like godt egnet til å styre etter. Eksempel fra en 

kommune er at det ikke framgår hvilke ledere i linjen som har ansvar for de ulike 

aktiviteter og at milepælsplanen ikke inneholder en kobling til risikoanalysen. 

Forslag til forbedringer  

Forbedringspotensialet med hensyn til milepælsplanene er å utarbeide dem på en slik 

måte at de kan brukes til å detaljplanlegge, styre, følge opp og evaluere prosjektet. 

 

Risikoanalyse 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Nord-Aurdal har laget en ROS - analyse der sannsynlighet og konsekvens er vurdert for de ulike 
risikofaktorene som kan hindre framgang.   
 
Analysen inneholder også en plan for hvordan en skal håndtere risikomomenter og planen 
foreskriver halvårlig evaluering. 

Evaluering  

6 kommuner har utarbeidet gode risikoanalyser som vurderer konsekvens og 

sannsynlighet. 

6 kommuner har laget risikoanalyser, men analysene preges av at de enten er for 

grove, for ufullstendige eller at de ikke er ferdigstilt. 

 7 kommuner mangler risikoanalyser. 

Forslag til forbedringer  

Det er en forutsetning at kommunene utarbeider ROS-analyser. Det kan være at noen 

av kommunene synes dette er komplisert.  

 

Beskrivelse av hvordan resultater skal realiseres 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Steinkjer kommune beskriver fire forhold som skal sikre gevinstrealisering; 
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1) Oppfølgingsplaner for den enkelte gruppe ansatte som skal innlemmes i HMS årshjulet 
for avdeling omsorg.  

2) Kompetanseheving skal innlemmes i kommunens kompetanseplan. 
3) Det skal utarbeides rutiner for nytilsatte.  
4) Når prosjektet avsluttes skal det være ferdigstilt en egen håndbok for arbeidet i 

brukerens heim. 

 

Evaluering  

10 kommuner har gode beskrivelser av hvordan de skal sikre at gevinstene realiseres.  

For 6 kommuners vedkommende er det usikkerhet knyttet til hvordan de har tenkt å 

sikre gevinstrealiseringen. 

3 kommuner mangler beskrivelse av hvordan de skal realisere gevinstene. Eksempelvis 

mangler både beskrivelsen av hvordan det skal sikres og en plan for overføring til 

ordinær drift når prosjektperioden er avsluttet. 

 
Forslag til forbedringer  

Et hvert prosjekt er avhengig av at mulige gevinster realiseres. Å lage seg en plan for 

dette er nærmest en forutsetning. 

3.2.4 Samlet vurdering - Sykefravær 

Gjennomgående ivaretar de fleste deltagerkommunene innen delområde 1 Sykefravær, 

kriteriene på en relativt god måte. 

Forhold som overordnet hensikt, resultatmål, drivermål, målbart utgangspunkt, 

oversikt over tiltak og organisering har flertallet av kommunene god kontroll på. 

Forbedringspotensialet synes å være størst med hensyn til risikoanalyse, milepælsplan, 

beskrivelse av hvordan gevinstene skal realiseres og konkretisering av tiltakene. 

Dette er i og for seg kritiske suksessfaktorer for en vellykket prosjektgjennomføring. 
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4 Heltid-deltid 

4.1 Om programkommunene  

Demografi 

De demografiske variablene størrelse og befolkningsvekst, ser slik ut for 

deltagerkommunene innen heltid-deltid; 

 

 

Vi ser av tabellen at prosjektkommunene er gjennomsnittlig noe større enn 

landsgjennomsnittet og at de har hatt noe høyere befolkningsvekst enn landssnittet de 

siste 12 årene. Det stor spredning med hensyn til størrelse og vekst. 

Tiltak kommunene planlegger å iverksette 

Vi har sett på hvilke type tiltak deltagerkommune planlegger å iverksette.  

Med hensyn til heltid-deltid har vi kategorisert tiltakene på følgende måte: 

 Arbeidstidsordninger 

 Vikarordninger 

 Endringer av stillingsstørrelser 

 Kompetansetiltak 

Oversikten under viser fordelingen på de ulike tiltakstypene. 

Type tiltak Antall tiltak 

Arbeidstidsordninger 14 
Vikarordninger 4 
Endring av stillingsstørrelse 2 
Kompetansetiltak 1 
Ikke oppgitt 1 

 

  

2000 2012
Meråker 2637 2513 -4,70 %

Bjugn 4696 4584 -2,39 %

Våler 4059 4705 15,92 %

Kvinesdal 5554 5834 5,04 %

Tinn 6560 5982 -8,81 %

Songdalen 5455 6165 13,02 %

Løten 7188 7477 4,02 %

Lillesand 8816 9878 12,05 %

Sortland 9230 9983 8,16 %

Time 13317 16769 25,92 %

Elverum 18046 20152 11,67 %

Eidsvoll 17524 21621 23,38 %

Moss 26633 30723 15,36 %

Drammen 54816 64597 17,84 %

Fredrikstad 67761 75583 11,54 %

Landsgjennomsnittet 10383 11595 11,67 %

Gj snitt prosjektkommunene 16819 19104 13,59 %

Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2000-2012
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4.2 Gjennomgang av prosjektplanene 

 

4.2.1 Utgangspunkt 

 

Med hensyn til kommunenes utgangspunkt vurderer vi overordnet hensikt med 

prosjektet og de effektene prosjektet skal gi. Utgangspunktet for vurderingen er 

søknadsskjemaet hvor kommunene ble bedt om å beskrive hva som ønskes oppnådd. 

I tillegg vurderer vi i hvilken grad kommunene oppgir et målbart utgangspunkt for 

prosjektet og vi vurderer kommunenes målsettinger. 

Med hensyn til det siste har vi vurdert både resultatmål og mål på forhold som kan 

påvirke resultatet eller effekten. 

Overordnet hensikt 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Bjugn kommune har sagt følgende om den overordnede hensikten med sitt prosjekt; 

 

1. Økt kvalitet for brukere ved at det blir færre å forholde seg til.  

2. Bedre arbeidsmiljø.  

3. Redusert sykefravær, jmf NOU 2010:13 som dokumenterer at deltidsansatte har 

høyest fravær 

 

For Våler kommune er den overordnede hensikten: 

 

1. Å få fornøyde medarbeidere med en forutsigbar inntekt og arbeidsdag 

2. Å få brukere som opplever økt kontinuitet og kvalitet 

3. Gjøre det lettere å rekruttere  

4. Redusere sykefravær 
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Evaluering  

4 kommuner har en god og fyllestgjørende beskrivelse av den overordnede hensikten 

med prosjektet. 

2 kommuner har en noe uklar beskrivelse. 

8 kommuner har en mangelfull beskrivelse av hensikten med prosjektet og de mangler 

gjennomgående en analyse som synliggjør behovet for prosjektet. 

For 1 kommune mangler vi prosjektsøknad, og den kan derved ikke evalueres. 

Forslag til forbedringer  

I mange av prosjektplanene er ikke hensikten tydeliggjort. Det synes som om 

prosjektkommunene innen heltid-deltid i stor grad fokuserer på tiltak.  

 

Målbart utgangspunkt for prosjektstart 
 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Drammen kommune tar utgangspunkt i en egen spørreundersøkelse fra 2007 i sin 

prosjektplan. I den undersøkelsen var omfanget av uønsket deltid i henhold til 

kommunens egen definisjon, på 25 prosent. Drammen definerer en person med 

uønsket deltid som; En person som ønsker høyere arbeidstid, som kan øke 

arbeidstiden innen tre måneder og som er villig til å ta i mot tilbud. 

Også delprosjektene i Drammen har målbare utgangspunkt basert blant annet på 

medarbeiderundersøkelse og utgifter brukt til vikarer. 

Evaluering  

5 kommuner har et klart målbart utgangspunkt for prosjektene sine.  

2 kommuner antas å ha et målbart utgangspunkt, målingen eller analysen er imidlertid 

ikke synliggjort i prosjektplanene. 

7 kommune mangler et målbart utgangspunkt i sin prosjektplan. 

Forslag til forbedringer 

Kommunene kunne i større grad hatt et målbart utgangspunkt ikke bare for andel 

heltid-deltid, men også for andre indikatorer de har tenkt å måle på i løpet av 

prosjektet. 

 

Resultatmål  

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Lillesand kommune har følgende resultatmål for prosjektet; 

1) Øke stillingsprosenten i helse og omsorg ved: 

 Alle vakter skal være på 7,5 timer 

 Alle stillingsbrøker skal opp i 50 %  

 Resterende stillinger skal opp i 100 %  

2) Redusert sykefravær  

3) Redusert bruk av vikarer 
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Evaluering  

11 kommuner har en god beskrivelse av hvilke resultatmål som gjelder for prosjektet 

og hvilke effekter tiltakene forventes å ha.  

4 kommuner har målsettinger som er kompliserte og/eller vanskelig målbare. Et 

eksempel på en slik målsetting er; Kommunen ønsker å etablere en forbedret 

arbeidstidsorganisering. 

Forslag til forbedringer  

Dette forholdet er gjennomgående godt ivaretatt av de fleste kommuner. 

 

Drivermål (forhold som påvirker) 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Det synes å være utfordrende for deltagerkommunene å se hvilke forhold som påvirker 

heltid-deltid eller graden av uønsket deltid.  

Eidsvoll kommune er en av de få kommunene som har sett etter mulige 

sammenhenger, de har som antagelse at høyt sykefravær er en viktig driver (grunn til) 

uønsket deltid og at det derfor er en nær sammenheng mellom å redusere 

sykefraværet og omfanget av deltiden. 

Evaluering  

Kun 1 kommune har et drivermål.  

3 kommuner opererer med til dels uklare beskrivelser av sammenhenger mellom 

effekter og forhold som påvirker. 

11 kommuner har ingen beskrivelse av drivermål/driverindikatorer. 

 
Forslag til forbedringer  

Det er vår oppfatning at det kan være hensiktsmessig for kommunene å søke etter 

forhold som synes å påvirke andelen heltid-deltid. 
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4.2.2 Tiltak 

 

Med hensyn til tiltak vurderer vi i hvilken grad kommunene i sine prosjektplaner har en 

fullstendig oversikt over hva som skal prøves ut i prosjektperioden. I tillegg er vi på 

jakt etter konkretisering av tiltakene. Vi vurderer i hvilken grad tiltakene beskrives på 

en kvantifiserbar og målbar måte. 

Oversikt over tiltak som skal prøves ut 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Drammen kommune har tre delprosjekter med klart definerte delmål: 

 Prøve nye arbeidstidsordninger  

 kompetanse og kvalifiseringsprogram  

 Vikarpool 

Evaluering  

6 kommuner har utarbeidet gode oversikter over hvilke tiltak de planlegger å 

gjennomføre i sine prosjekter. 

1 kommune har en svært kortfattet beskrivelse av tiltakene.  

8 kommuner mangler eller har svært mangelfulle tiltaksplaner. 

Forslag til forbedringer  

Det å bestemme seg for hva man skal gjøre, å lage en prioritert tiltaksliste hvor 

tiltakene er detaljert beskrevet med klare målbare delmål vil både styrke styringen og 

lette evalueringen av prosjektet. 
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Konkretisering av tiltak 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Bjugn kommune har konkretisert tiltakene sine på følgende måte; 

1) Gjennomføre medarbeiderundersøkelse  

2) Kartlegge uønsket deltid 

3) Informasjon ut i hele organisasjonen 

4) Utvelgelse av tiltak satt inn i handlingsplan 

 

Dette er et godt eksempel på konkretisering, men kvantifiseringen mangler. 

Evaluering  

2 kommuner har operasjonalisert planlagte tiltak ved hjelp av indikatorer og konkrete 

målsettinger. 

13 kommuner har ikke gjort dette. 

Forslag til forbedringer  

Det er vår oppfatning at det kan være hensiktsmessig for kommunene å konkretisere 

tiltakene de skal gjennomføre og å kvantifisere dette på en målbar måte. 

 

4.2.3 Forhold ved prosessen 

 



 
 

30    

Sentrale forhold ved prosessen i den enkelte kommune som blir vurdert, er oversikt 

over organisering, milepælsplaner og risikoanalyse. 

Vi ser også på i hvilken grad kommunene beskriver og synliggjør hvordan de har tenkt 

å realisere gevinstene i prosjektet. 

 

Oversikt over organiseringen av prosjektet 

Evaluering  

12 kommuner har en fyllestgjørende beskrivelse av hvordan prosjektet er organisert.  

3 kommuner har en mangelfull beskrivelse av organiseringen.  

Forslag til forbedringer  

Dette forholdet er gjennomgående godt ivaretatt av de fleste kommuner. 

 

Milepælsplan 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Løten kommune har en god fremdriftsplan med tydelige milepæler og en detaljert 

beskrivelse av aktiviteter.  

Eidsvoll har utarbeidet en milepælsplan med tidspunkt for gjennomføring av de ulike 

tiltakene, de har angitt hvem som er ansvarlig for gjennomføring og de har etablert 

kriterier for oppnådd milepæl. 

Evaluering  

4 kommuner har utarbeidet oversiktlige milepælsplaner som gir et klart bilde over hva 

som skal skje når i prosjektet og med hvilken hensikt.   

5 kommuner har i og for seg laget milepælsplaner, men planene preges av å være for 

overordnet og for lite detaljerte slik at de ikke er like godt egnet til å styre etter. 

6 kommuner mangler eller har mangelfulle milepælsplaner. 

Forslag til forbedringer  

Forbedringspotensialet med hensyn til milepælsplanene er å utarbeide dem på en slik 

måte at de kan brukes til å detaljplanlegge, styre, følge opp og evaluere prosjektet. For 

mange kommuner vil trolig være nyttig med mer detaljerte milepælsplaner og at 

aktivitetene i prosjektet i større grad blir beskrevet. 

 

Risikoanalyse 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Våler har vurdert hver risiko i fem punkter med en skissering av hva gjør vi for å hindre 

at det skjer? 

Evaluering  

3 kommuner har utarbeidet gode risikoanalyser som vurderer konsekvens og 

sannsynlighet. 

3 kommuner har risikoanalyser, men disse er enten mangelfulle eller de omtaler 

risikofaktorene på et svært generelt nivå. 
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9 kommuner mangler risikoanalyser i sine prosjektplaner. 

Forslag til forbedringer  

Det kan synes som om viktigheten og nytten av å vurdere sannsynlighet for og 

konsekvens av ulike risikoelementene som prosjektet kan stå ovenfor, ikke er til stede 

hos alle deltagerkommunene. I prosjektet bør man også skissere hvordan forholdene 

som er pekt ut skal følges opp slik at resultatene blir som ønsket. 

 

Beskrivelse av hvordan resultater skal realiseres 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Kvinesdal kommune har som mål å finne frem til en modell som skal evalueres og 
deretter skal de gode ordningene gjøres permanente (institusjonalisering). 

Kvinesdal er en av få kommuner som i milepælsplanen har synliggjort aktiviteter som 

viser hvordan resultatene skal implementeres i hele kommunen. 

Evaluering  

3 kommuner har gode beskrivelser av hvordan de skal sikre at gevinstene realiseres.  

For 4 av kommunenes vedkommende er det usikkerhet knyttet til hvordan de har tenkt 

å sikre gevinstrealiseringen. Eksempelvis kan implementering bli nevnt og det skrives 

at det skal lages en egen evalueringsplan. Hva disse aktivitetene eventuelt består av 

nevnes ikke. 

8 kommuner mangler eller har mangelfulle beskrivelser av hvordan de skal realisere 

gevinstene.  

Forslag til forbedringer  

Et hvert prosjekt er avhengig av at mulige gevinster realiseres. Å lage seg en plan for 

dette er nærmest en forutsetning. Dersom tiltak krever flere ressurser er det viktig at 

dette synliggjøres, både omfang og finansiering. 

 

De fleste kommuner planlegger tiltak som innebærer utvidelse av stillinger. Dette har 

erfaringsmessig økonomiske konsekvenser. Gjennomgående er de økonomiske 

konsekvensene og finansieringen av eventuelle merkostnader ikke omtalt i 

prosjektplanene. Dette kan vanskeliggjøre gevinstrealiseringen. 

4.2.4 Samlet vurdering Heltid-deltid 

Kun to av kriteriene synes gjennomgående å være godt ivaretatt. Dette gjelder 

resultatmål og oversikt over organisering. 

På de øvrige kriteriene; Overordnet hensikt, drivermål, konkretisering av tiltak, målbart 

utgangspunkt, milepælsplaner, risikoanalyse, oversikt over tiltak og beskrivelse av 

hvordan resultatene skal realiseres, gjenstår det mye å ønske. 

Vi anser dette som relativt kritisk. Det kan være verd å stille spørsmålet om hvorfor det 

er slik og hvorfor det er så stor forskjell på disse områdene mellom kommunene som 

eksempelvis deltar på sykefraværsprogrammet og kommunene som deltar på heltid-

deltid. Vi har ikke noen fullverdig analyse, men vi har et inntrykk av at dette området 

er tiltaksdrevet, preget av å innføre enkelttiltak. 

Kommunene reflekterer i liten grad over hvilke forhold som påvirker omfanget av 

deltid. Eidsvoll mener imidlertid å se en sammenheng mellom sykefravær og omfanget 
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av deltid. Vi er usikre på om det er dokumentert en slik sammenheng. Utfordringene 

ser altså ut til å bestå av å skape en større bevissthet rundt hvilke forhold og 

sammenhenger som gjør seg gjeldende på dette området.  
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5 Kompetanse-rekruttering 

5.1 Om programkommunene  

Demografi 

De demografiske variablene størrelse og befolkningsvekst, ser slik ut for 

deltagerkommunene innen kompetanse-rekruttering: 

 

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. 

Vi ser at prosjektkommunene i størrelse er gjennomsnittlig bare rundt halvparten av 

landsgjennomsnittet. (Vesterålen består av i alt 6 kommuner).  

Videre ser vi at prosjektkommunene i gjennomsnitt har hatt svært lav befolkningsvekst 

de siste tolv årene. Med hensyn til befolkningsutvikling er det store forskjeller 

deltagerkommunene i mellom. 

Tiltak kommunene planlegger å iverksette 

Vi har sett på hvilke type tiltak deltagerkommune planlegger å iverksette.  

Med hensyn kompetanse-rekruttering har vi kategorisert tiltakene på følgende måte: 

 Strategisk kompetanseplan 

 Kultur for læring 

 Kursing 

 Kompetanseportal 

 Samarbeid med skoler/høyskoler 

Oversikten under viser fordelingen på de ulike tiltakstypene. 

Type tiltak Antall tiltak 

Strategisk kompetanseplan 7 
Kultur for læring 3 
Kursing (Eks lederkurs, introduksjonskurs ol) 7 
Kompetanseportal (Intranett/internett) 3 
Samarbeid med skoler/høyskoler 1 

2000 2012
Dyrøy 1337 1188 -11,14 %

Lom 2567 2382 -7,21 %

Saltdal 4887 4710 -3,62 %

Hobøl 4366 4911 12,48 %

Luster 5003 5026 0,46 %

Gloppen 5769 5679 -1,56 %

Bø 4964 5766 16,16 %

Finnøy og Rennesøy 5976 7343 22,87 %

Løten 7188 7477 4,02 %

Brønnøy 7433 7778 4,64 %

Lunner 8264 8776 6,20 %

Vesterålen 33812 32318 -4,42 %

Landsgjennomsnittet 10383 11595 11,67 %

Gj snitt prosjektkommunene 5087 5186 1,95 %

Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2000-2012
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5.2 Gjennomgang av prosjektplanene 

 

5.2.1 Utgangspunkt 

 

Under denne overskriften vurderer vi overordnet hensikt med prosjektet og de 

effektene prosjektet skal gi. Utgangspunktet for vurderingen er søknadsskjemaet hvor 

kommunene ble bedt om å beskrive hva som ønskes oppnådd. 

I tillegg vurderer vi i hvilken grad kommunene oppgir et målbart utgangspunkt for 

prosjektet og vi vurderer kommunenes målsettinger. 

Med hensyn til det siste har vi vurdert både resultatmål og mål på forhold som kan 

påvirke resultatet eller effekten. 

Overordnet hensikt 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Lunner kommune oppgir følgende som overordnet hensikt med sitt prosjekt; 

 Vite hva kommunen trenger av kompetanse 

 Sikre utvikling av dagens medarbeidere og bruk av deres kompetanse 

 St rke evnen til å å rekruttere riktig kompetanse 

 Til enhver tid sikre kommuneorganisasjonen n dvendig kompetanse både på  

kort og lang sikt 

For Lunner kommune er strategisk kompetansestyring et av tre innsatsområder som 

skal bidra til kvalitetsforbedring slik at de når det overordnede målet; Bedret 
brukeropplevelse og engasjerte, verdipraktiserende, fornøyde medarbeidere. 
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Evaluering  

8 kommuner har en god beskrivelse av den overordnede hensikten med prosjektet. 

1 kommune har en målsetting som er synes å være ut over prosjektet; Bærekraftig 

kommuneøkonomi.  

 

3 kommuner har mangelfulle beskrivelse av hensikten med prosjektet eller beskrivelser 

som er på et svært overordnet nivå. Et eksempel på det vi oppfatter som generell 

beskrivelse av hensikt er; Kommunen skal ha en effektiv og fleksibel pleie- og 

omsorgstjeneste som møter brukerne med respekt og profesjonalitet, og være en god 
arbeidsplass for alle.  

Dette er en formulering som gjør det vanskelig å isolere hvilke effekter satsning på 

kompetanse og rekruttering vil kunne ha. 

Forslag til forbedringer  

For å muliggjøre en evaluering i ettertid av de effektene prosjektet har hatter det en 

absolutt fordel å klart definere hva hensikten med prosjektet er. 

 
Målbart utgangspunkt for prosjektstart 

Evaluering  

Det er ingen kommuner som har et målbart utgangspunkt for den situasjonen 

kommunen står i med hensyn til kompetanse og rekruttering. Flere kommuner har 

imidlertid en analyse i forhold til de tiltakene de skal gjennomføre. 

Forslag til forbedringer; 

Kommunene burde i større grad hatt et målbart utgangspunkt ikke bare for tiltakene, 

men for selve området. Årsaken synes å være at mange prosjekter handler blant annet 

om å skaffe seg oversikter. 

 
Resultatmål  

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Igjen bruker vi Lunner som eksempel. De har følgende resultatmål for sitt prosjekt; 

 Sikre medarbeiderne gode muligheter for kompetanseheving:  

<50 % av de ufaglærte avlegger relevant fagprøve i perioden 2012-15 

 Sikre medarbeiderne kompetanseutvikling:  

Score >4,5 i medarbeiderundersøkelsen på at arbeidsgiver tilrettelegger for 

kompetanseutvikling 

 Stillinger med lovkrav til utdanning/offentlig godkjenning besettes med 

kvalifisert personell: 

 100 % av slike stillinger som er/blir varig ledig besettes med 

utdannet/autorisert personell 

 Sikre organisasjonen et godt omdømme som en god og attraktiv 

arbeidsgiver:  

Score >5 på at ansatte anbefaler andre å søke jobb på arbeidsplassen 

Evaluering  

7 kommuner har en beskrivelse av hvilke resultater som skal oppnås. De fleste av disse 

er relativt konkrete, men ikke alle er målbare. 

1 kommune jobber med å etablere konkrete resultatmål. 
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4 kommuner mangler resultatmål, oppgir tiltak som resultatmål eller opererer med 

svært overordnede mål som resultatmål.  

Et eksempel på det siste er; Et etablert miljø for kompetanse-, endrings- og 
utviklingsarbeid som gjør kommunen i stand til å nå sine mål. Kompetanse for 

utviklingsarbeid og med det kontinuerlig identifiserer utviklingsområder og tiltak. 

Forslag til forbedringer  

Kommunene bør etablere konkrete og målbare resultatmål. Hensikten med dette er å 

kunne følge med under veis i prosjektet for eventuelt å foreta korrigeringer og kunne 

avgjøre ved prosjektavslutning i hvilken grad man har oppnådd det man ønsker. 

 

Drivermål (forhold som påvirker) 

Evaluering  

Det synes å være utfordrende for deltagerkommunene å se hvilke forhold som påvirker 

kommunens kompetansesituasjon og deres evne til å rekruttere.  

Det er ingen kommuner som har målsatt mulige sammenhenger. 

 
Forslag til forbedringer  

Når man jobber med kompetanse og rekruttering vil det åpenbart være en fordel å 

reflektere over hvilke forhold som påvirker kommunens evne til å rekruttere, beholde 

og utvikle sine medarbeidere. Vi antar at mulige sammenhenger vil bli klarere når det 

oppdaterte kunnskapsgrunnlaget foreligger.   
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5.2.2 Tiltak 

 

Med hensyn til tiltak vurderer vi i hvilken grad kommunene i sine prosjektplaner har en 

fullstendig oversikt over hva som skal prøves ut i prosjektperioden. I tillegg er vi på 

jakt etter konkretisering av tiltakene. Vi vurderer i hvilken grad tiltakene beskrives på 

en kvantifiserbar og målbar måte. 

Oversikt over tiltak som skal prøves ut 

Evaluering  

7 av kommunene som jobber med kompetanse og rekruttering har en oversikt over 

planlagte tiltak. Det er imidlertid en tendens til at mål og tiltak blandes. 

5 kommuner mangler oversikt over tiltak. 

Forslag til forbedringer  

Det å bestemme seg for hva man skal gjøre, å lage en prioritert tiltaksliste hvor 

tiltakene er detaljert beskrevet med klare målbare delmål vil både styrke styringen og 

lette evalueringen av prosjektet. 

 

Konkretisering av tiltak 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Vesterålen har målsatt følgende tiltak; 

 Gi 100 ledere/mellomledere kompetanseheving 

 Etablere systematisk lederutvikling over tid 

 Øke bevisstheten rundt kompetansestyring i kommunene  

 Etablere en base/oversikt over interne kursholdere i regionen 

 Prosessmålene over skal underbygges ved å implementere årshjul for 

kompetansestyring og systematisk leder- og mellomlederopplæring 
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Evaluering  

2 kommuner har en rimelig god beskrivelse av indikatorer og målsettinger for 

planlagte tiltak og prosesser. 

10 kommuner mangler dette. 

Forslag til forbedringer  

Det er vår oppfatning at det kan være hensiktsmessig for kommunene å konkretisere 

tiltakene eller prosessene de skal gjennomføre og å gjøre dette på en målbar måte. 

5.2.3 Forhold ved prosessen 

 

Sentrale forhold ved prosessen i den enkelte kommune som blir vurdert, er oversikt 

over organisering, milepælsplaner og risikoanalyse. 

Vi ser også på i hvilken grad kommunene beskriver og synliggjør hvordan de har tenkt 

å realisere gevinstene i prosjektet. 

Oversikt over organiseringen av prosjektet 

Evaluering  

Alle kommunene har gitt en beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt organisert. 

Forslag til forbedringer  

Dette forholdet er gjennomgående godt ivaretatt av de fleste kommuner. 

 

Milepælsplan 

Evaluering  

4 kommuner har utarbeidet gode milepælsplaner som gir et klart bilde over hva som 

skal skje når med hvilken hensikt i prosjektet.  

8 kommuner har mangelfulle milepælsplaner eller har bare angitt noen få sentrale 

milepæler. 
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1 kommune mangler milepælsplan. 

Forslag til forbedringer  

Forbedringspotensialet med hensyn til milepælsplanene er å utarbeide dem på en slik 

måte at de kan brukes til å detaljplanlegge, styre, følge opp og evaluere prosjektet. 

Risikoanalyse 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Finnøy og Rennesøy har noen vesentlige refleksjoner i sin risikoanalyse; 

 ed bakgrunn i tidlegare prosjekterfaring kan f gande faktorar kome til å hindre 

 nska måloppnåing: 

 Manglande st tte forankring politisk på administrativt leiarnivå 

informasjonssvikt, spesielt nedover i organisasjonen 

 For svak lite s stematisk oppf lging på leiarnivå 

 Manglande motivasjon engasjement frå dei tilsette 

 Problem med å prioritere/setje av tid til prosjektarbeidet 

 Interne spenningar (eks. mellom kommunane), fagleg usemje osb. 

Evaluering  

4 kommuner har utarbeidet gode risikoanalyser som vurderer konsekvens og 

sannsynlighet.  

 

4 kommuner har utarbeidet matrisen, men faktorene er generelle og i liten grad 

vurdert med sannsynlighet og konsekvens. 

1 kommune oppgir kun samhandlingsreformens kommende behov som risikofaktor.  

 

3 kommuner mangler risikoanalyse.  

Forslag til forbedringer  

Det kan synes som om viktigheten og nytten av å vurdere sannsynlighet for og 

konsekvens av, ulike risikoelementene som prosjektet kan stå ovenfor, ikke 

anerkjennes av alle deltagerkommunene.  

 

Beskrivelse av hvordan resultater skal realiseres 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Finnøy og Rennesøy har oppgitt følgende forhold som skal bidra til å realisere 

gevinstene; 

 Brei deltaking og involvering i alle fasar (planlegging, utvikling, 

gjennomføring, evaluering)  

 Kompetansekartleggingsprosessar/-verktøy og strategisk kompetanseplan 

som berører og ansvarleggjer alle delar av organisasjonen. 

 Leiarar som støttar og utfordrar medarbeidarane og praktiserer strategisk 

kompetansestyring og positiv medarbeidaroppfølging. 

  ettverkssamarbeidet gjennom  o  .  et vil bli arrangert ei stor felles- 

samling årleg, den første i september 2012 (med Linda Lai).  

  idare tar vi sikte på å organisere tverrfaglege refleksjonsgrupper for å 

optimalisere læringa av og til kvarandre. 
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Evaluering  

4 kommuner har gode beskrivelser av hvordan de skal sikre at gevinstene realiseres. 

6 kommuner har en mangelfull beskrivelse av gevinstrealisering. Eksempler er; Alle 

medarbeidere skal engasjeres og bli løpende informert. Prosjektet skal stå på 

agendaen jevnlig på alle nivå på de tre partenes møtearenaer. 

 

2 kommuner mangler beskrivelse av gevinstrealisering. 
 

Forslag til forbedringer  

Et hvert prosjekt er avhengig av at mulige gevinster realiseres. Å lage seg en plan for 

dette er nærmest en forutsetning. 

 

5.2.4 Samlet vurdering kompetanse - rekruttering 

Kun med hensyn til organisering har alle kommunene levert en tilfredsstillende 

oversikt. Når det gjelder beskrivelse av overordnet hensikt, resultatmål organisering og 

oversikt over tiltak har de fleste kommunene en god redegjørelse 

På de øvrige kriteriene; Drivermål, konkretisering av tiltak, målbart utgangspunkt, 

milepælsplaner, risikoanalyse og beskrivelse av hvordan resultatene skal realiseres 

gjenstår det mye å ønske. 

Vi anser dette som relativt kritisk. 

Det kan være verd å stille spørsmålet om hvorfor det er slik og hvorfor det er så stor 

forskjell mellom eksempelvis sykefraværsområdet og kompetanse-rekruttering. Det 

kan henge sammen med en litt uklar forestilling av hva utfordringen innen det valgte 

temaet egentlig består i. 
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6 Omdømme 
 

6.1 Om programkommunene  

Demografi 

De demografiske variablene størrelse og befolkningsvekst, ser slik ut for 

deltagerkommunene innen omdømme: 

 

Det fremkommer av tabellen at prosjektkommunene har en gjennomsnittlig størrelse 

tilsvarende landsgjennomsnittet og at 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. 

Tiltak kommunene planlegger å iverksette 

Vi har sett på hvilke type tiltak deltagerkommune planlegger å iverksette.  

Med hensyn til omdømme har vi kategorisert tiltakene på følgende måte: 

 Identitet og bevissthet hos ansatte 

 Kunnskap hos lederne 

 Kunnskap og identitet hos innbyggerne 

 Ekstern informasjon 

Oversikten under viser fordelingen på de ulike tiltakstypene. 

Type tiltak Antall tiltak 

Identitet og bevissthet hos medarbeiderne 5 
Kunnskap hos lederne 3 
Kunnskap og identitet hos innbyggerne 1 
Ekstern informasjon 2 

 

 

2000 2012
Gamvik 1288 1008 -21,74 %

Ørland 5037 5119 1,63 %

Meland 5353 7036 31,44 %

Strand 10122 11533 13,94 %

Karmøy 36971 40536 9,64 %

Landsgjennomsnittet 10383 11595 11,67 %

Gj snitt prosjektkommunene 11754 13046 10,99 %

Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2000-2012
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6.2 Gjennomgang av prosjektplanene 
 

6.2.1 Utgangspunkt 

 

Under denne overskriften vurderer vi overordnet hensikt med prosjektet og de 

effektene prosjektet skal gi. Utgangspunktet for vurderingen er søknadsskjemaet hvor 

kommunene ble bedt om å beskrive hva som ønskes oppnådd. 

I tillegg vurderer vi i hvilken grad kommunene oppgir et målbart utgangspunkt for 

prosjektet og vi vurderer kommunenes målsettinger. 

Med hensyn til det siste har vi vurdert både resultatmål og mål på forhold som kan 

påvirke resultatet eller effekten. 

Overordnet hensikt 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Strand kommune har valgt seg følgende hovedmål: 

  orbedre kommunens omd mme gjennom å  ke innb ggernes kunnskap om 

kommunens tjenester og tilfredshet med disse tjenestene, bedre oppfatningen 

av kommunen som bosted, og bedre tilliten til lokaldemokratiet.  

  ovedfokus i prosjektet blir satsingen på  m tet med kommunen, tillit og 

informasjon. 

Evaluering  

Alle kommunene har en god beskrivelse av hensikten med prosjektet. 

Vi ser imidlertid at en av kommunene har en dobbelt målsetting med sitt 

omdømmeprosjekt, både kommunen som organisasjon og kommunen som geografisk 

område målsettes. 
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Forslag til forbedringer  

Med utgangspunkt i programmets målsettinger tror vi at det er fornuftig å være tydelig 

på hensikten med omdømmeprosjektene. Vi registrerer at det eksisterer en diskusjon 

om kommuner i sin omdømmejobbing bør fokusere hvilket mandat kommunen har og 

hvordan kommunen skal utøve det, eller om man bør ha et bredere perspektiv på 

omdømmearbeidet, eksempelvis næringsutvikling. 

 

Målbart utgangspunkt for prosjektstart 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Som utgangspunkt for sitt prosjekt har Strand kommune gjennomført innbygger- og 

medarbeiderundersøkelser i 2010 og 2011, samt 17 brukerundersøkelser i 2012. 

Evaluering  

Tre av kommunene har et etablert et målbart utgangspunkt.  

En kommune har planlagt å gjøre det. 

En kommune har ikke omtalt dette i sine dokumenter. 

Forslag til forbedringer 

Det målbare utgangspunktet må være til stede. Det er viktig at man i tillegg til status 

på omdømme også har et tallfestet utgangspunkt for de forholdene man ønsker å 

gjøre noe med, og som man mener påvirker omdømmet 

Resultatmål  

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Strand har et relativt kort og konsist resultatmål: Forbedre resultatene i neste 
Innbyggerundersøkelse fra 3,9 til 4,1  

Karmøy har følgende resultatmål: 

 Bedre omdømmet til Karmøy kommune, herunder  

 Styrke innbyggernes kjennskap til og adferd i forhold til felles verdier 

 Styrke kvaliteten på kommunens tjenester 

 Tydeligere og mer aktivt kommuniserende ledere 

 Bedre "delekultur" 

 Tilfredse medarbeidere 

 Styrket lokaldemokrati 

 Bedre service  

 Mer attraktiv kommunal arbeidsplass for yngre  

 En mer kommuniserende kommune 

Evaluering  

4 av kommunene har konkrete resultatmål.  

 

En av kommunene mangler resultatmål og opererer med en visjon i stedet; "Være det 

fortrukne etableringssted i Kyst-Finnmark for arbeidstagere fra utlandet og landet for 

 vrig”. 
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Forslag til forbedringer  

Forbedringspotensialet ligger å konkretisere de overordnede målene ytterligere og 

uttrykke dem i kvantifiserte størrelser. 

 

Drivermål (forhold som påvirker) 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Karmøy kommune har identifisert to forhold som synes å påvirke kommunens 

omdømme og har ut fra dette iverksatt to delprosjekt; 

 Et delprosjekt skal utvikle bedre ledere (tydeligere, kommuniserende, delende) 

med sikte på felles kulturbygning og derigjennom bedre omdømme;  

 Det andre skal styrke dialogen med unge (15-29) gjennom nye e-løsninger og 

derigjennom påvirke omdømmet til kommunen. 

Evaluering  

Alle kommunene en har identifisert og i større eller mindre grad målsatt, forhold som 

påvirker omdømmet. 

 

6.2.2 Tiltak 

 

Med hensyn til tiltak vurderer vi i hvilken grad kommunene i sine prosjektplaner har en 

fullstendig oversikt over hva som skal prøves ut i prosjektperioden. I tillegg er vi på 

jakt etter konkretisering av tiltakene. Vi vurderer i hvilken grad tiltakene beskrives på 

en kvantifiserbar og målbar måte. 

 

Oversikt over tiltak som skal prøves ut 

Evaluering  

2 kommuner har utarbeidet gode oversikter over hvilke tiltak de skal gjennomføre.  
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2 kommuner har dette delvis på plass, men tiltakene er svært generelle. 

1 kommune har ikke tatt med tiltak. Dette skyldes at de ikke var kommet så langt i 

planleggingen nå prosjektplanen ble levert. 

Forslag til forbedringer  

Det å bestemme seg for hva man skal gjøre, å lage en prioritert tiltaksliste hvor 

tiltakene er detaljert beskrevet med klare målbare delmål vil både styrke styringen og 

lette evalueringen av prosjektet. 

Konkretisering av tiltak 

Evaluering  

Ingen av kommunene har konkretisert og kvantifisert tiltakene sine.  

Forslag til forbedringer  

Det er vår oppfatning at det kan være hensiktsmessig for kommunene å konkretisere 

tiltakene de skal gjennomføre og å gjøre dette på en målbar måte.  

Det synes å være et behov for å skille målsettinger fra tiltak. Eksempelvis opplever vi 

følgende som mål og ikke tiltak; Ta i mot nye innflyttere på en god måte. Positiv 

omtale i media. 
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6.2.3 Forhold ved prosessen 

 

Sentrale forhold ved prosessen i den enkelte kommune som blir vurdert, er oversikt 

over organisering, milepælsplaner og risikoanalyse. 

Vi ser også på i hvilken grad kommunene beskriver og synliggjør hvordan de har tenkt 

å realisere gevinstene i prosjektet. 

Oversikt over organiseringen av prosjektet 

Evaluering  

Alle kommunene har en fyllestgjørende beskrivelse av hvordan prosjektet skal 

organiseres.  

Milepælsplan 

Evaluering  

4 kommuner har utarbeidet gode milepælsplaner som gir et klart bilde over hva som 

skal skje når med hvilken hensikt i prosjektet. 

1 kommune mangler en slik plan. 

Forslag til forbedringer  

Forbedringspotensialet med hensyn til milepælsplanene er å utarbeide dem på en slik 

måte at de kan brukes til å detaljplanlegge, styre, følge opp og evaluere prosjektet. 

 
Risikoanalyse 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Meland kommune har oppsummert sin risikoanalyse tydelig i en tabell hvor hver risikofaktor 
fremkommer og hvor sannsynlighet x konsekvens= risikoverd. 
I tillegg fremkommer tiltak for å kontrollere risiker. 
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Evaluering  

3 kommuner har utarbeidet gode risikoanalyser som vurderer konsekvens og 

sannsynlighet. 

2 kommuner mangler risikoanalyser. 

Forslag til forbedringer  

Flertallet av kommunene har ivaretatt dette punktet. 

 

Beskrivelse av hvordan resultater skal realiseres 

Gode eksempler fra enkeltkommuner 

Igjen bruker vi Strand som eksempel. De oppgir at realiseringen av gevinster skal tas 

ut fortløpende gjennom økt kvalitet på tjenestene og skal gi bedre omdømme i 

befolkningen gjennom; 

 Bedre beslutninger 

 Mer fornøyde brukere og innbyggere  

 At ansatte får mer tid til økt kvalitet i tjenesteproduksjonen,  

 Færre habilitetsutfordringer 

 Bedre samspill administrasjon/folkevalgte  

 Økt fokus på rollen som gode ambassadører for kommunen 

Evaluering  

Kun en av kommunene har klare refleksjoner og planer for gevinstrealiseringen. 

De øvrige kommunene mangler en slik beskrivelse enten fordi det er utelatt eller fordi 

de ikke var kommet så langt når planen ble skrevet. 

Forslag til forbedringer  

Et hvert prosjekt er avhengig av at mulige gevinster realiseres. Å lage seg en plan for 

dette er nærmest en forutsetning. 

 

6.2.4 Samlet vurdering - Omdømme 

Følgende kriterier er ivaretatt av de fleste kommuner; overordnet hensikt, resultatmål 

drivermål, målbart utgangspunkt, milepælsplan, risikoanalyse og oversikt over 

organisering. 

Følgende kriterier er ikke ivaretatt på en tilfredsstillende måte av flertallet av 

kommunene; Oversikt over tiltak, konkretisering av tiltak og beskrivelse av hvordan 

resultatene skal realiseres. 


