
12.30-13.15: Hvorfor kom vi inn i 
ROBEK og hvordan kom vi ut?  

Innleder: Kirsten Lehne Pedersen, 
Rådmann i Andøy kommune,  

og Geir Halstensen,KS  



KS; hva har vi sett og gjort/nettverk 
Robek-kommuner 

Erfaringer fra  
pilotnettverk med 7 
kommuner på ROBEK 
lista  
 
+ nytt nettverk som 
pågår nå 



Utfordringer i ROBEK kommuner (ifølge ECON rapport 2006)  

• Synkende folketall 

• Utilstrekkelig kompetanse innen økonomistyring og kommunale 
tjenesteområder  

• For dårlige styrings- og rapporteringssystem  

• For dårlig beslutningsgrunnlag som politikerne skal vedta budsjettet på  

• For optimistisk inntektsanslag og for lite konkrete kutt i 
tjenesteproduksjon  

• Dette holder fortsatt vann, gjelder fortsatt 

• Suksessfaktor ifølge ECON; 

• Nedskjæringer på utgiftssiden 

• Endringer i den organisasjonsmessige og politiske kultur 

• Endret organisasjonsstruktur 

• Bedre  styringssystemer  

• Vi la dette til grunn 

 



Mål nettverk Robek; 
• Økonomisk balanse, gjenvinne kommunenes 

handlingsrom. 
– Kommunene vedtar en forpliktende plan 

– Forankring politisk og administrativt 

• Bidra til at deltakerkommunene gjennomførte 
robuste endringer som varer, styringskultur 

• Legge om eget styringssystem; Fra å styre på 
penger og tiltak til å styre på kvalitet og 
resultater for den enkelte tjeneste 

 



Metoden vår i nettverkene I; 
• Samlingsbasert; 

– 8 samlinger over 2 år + kommunemøter  
– Målgruppe; 
– Politikere, rådmann, stab og øvrig ledelse 

• Innhold: 
– Kartlegging, økonomisk perspektivanalyse,  
– dialog om økonomisk handlingsrom på den enkelte 

tjeneste/100 diagrammer  
– politikk – administrasjon  
– nytt styringssystem, styre på planlagt resultat  

• Metoder; 
– Plenumsdialog, hjemmelekser, individuell 

tilbakemelding til hver kommune – vi holdt trykket 
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Kan dere dokumentere resultater,  
effekter av innsatsen? 

Innsikt i eget handlingsrom 



Metoden vår i nettverkene I; 
• Samlingsbasert; 

– 8 samlinger over 2 år + kommunemøter i Robek 1 

•  Målgruppe; 
– Politikere, rådmann, stab og øvrig ledelse 

• Innhold: 
– Kartlegging, økonomisk perspektivanalyse,  
– dialog om økonomisk handlingsrom på den enkelte 

tjeneste/100 diagrammer  
– politikk – administrasjon,  
– nytt styringssystem, styre på planlagt resultat  

• Metoder; 
– Plenumsdialog Hjemmelekser, individuell 

tilbakemelding til hver kommune – vi holdt trykket 



Andøy; Hva det skal være mål på i ulike tjenester, 
tilbakemelding her og felles dialog 

1. SYKEHJEM 

 

MÅLEOMRÅDER STATUS MÅL 

BRUKERPERSPEKTIVET 2010 2011 2012 2013 

1. Er du fornøyd med måltidene? 

2. Hører personalet på deg hvis du har noe å 

klage på? 

3. Er du fornøyd med den medisinske 

behandlingen du får? 

4. Andel av personalet med fagutdanning 

5. Andel pasienter med pleieplaner 

6. Avvik på medisinering 

 

    

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET     

1. Nærvær i % 

2.  

 

 

    

ØKONOMI     

1. Prosentvis avvik mellom budsjett og 

regnskap 

2.  

 

 

    

 

 
3 spørsmål Brukerundersøkelse,  
fint, Pårørende?  
  
Fagutdanning, ok 

Andel pleieplan, ok, nå mål? 

Avvik medisinering, alvorlige avvik? 
Andre avvik? 

Mål medarbeidertilfredshet i 012? 

Er det noen sentrale  
områder som mangler? 



Andøy, ingen mål året før 



Hva virket ifølge kommunene i det 1. 
nettverket? 

• Økonomiske analyser 

– Perspektivanalysen var viktig 

– Hvor kan pengene hentes/innsikt i handlingsrom pr. 

tjeneste/kommune 

– Fokus på realistisk budsjettering i forhold til tidligere «kreativ 

budsjettering». 

– Fikk kompetanse/kurs i å forstå KOSTRA-indikatorer for alle 

tjenester 

– Har innsett de store grepene og KOSTRA analysene viste hvor 

nedskjæringer er nødvendig/mulig. 

 



Hva virket……. forts 
• Politikk – administrasjon 

– Stor utfordring å skille mellom politikk og 

administrasjon. 

– Opplæring med fokus på delegasjon fikk direkte 

konsekvenser.  

– Ga grunnlag for styringssystem og lederavtaler. 

– Viktig å ta vare på forskjellen i praktisering av 

lokaldemokrati. 

 



Hva virket ……..forts? 
• Endre Styringssystem;  

– Å sette mål hjelper å holde fokus 

– Utfordrende med målbare mål for alle tjenester 

– Lagde/brukte nye lederavtaler 

– Realistisk økonomiplan som kommunens forpliktende 
plan fra og med 2012 

– At KS satte trykk på oss/fulgte opp 

 

 



  Strateginotat og 
dialog med 
folkevalgte/ledere  

Avklare gjennomføre 
brukerundersøkelser  

Tegnet  
Målskjema 

Dialog med 
tjenester om valg 
av områder det skal 
være mål på  

Øksnes Tempoplan, dialog 
ledergr. + plo  

Plo i 011, plan? Ok, ferdig 1 tjeneste, mangler 
resten 

Målselv Tempoplan,  Hjemmetj. barnehage, 
medarbeider 011, ikke 
tempoplan 

Nei Nei, skal 10.2 

Dialog ansatte, ledere, 
vedtak. K.st. 24.2 

Andøy Noe, tempoplan, Ikke 
hatt dialog 

Ja Ja Nei 

Hadsel Tempoplan, ikke 
dialog (feb. mars) 

Ja Ja, kom-plisert ? 

Bø Nei Nei Nei Nei 

Nordreisa Tempoplan,  Nei Ja, endre? Nei 

Ikke hatt dialog 

Porsanger Strateginotat ok, ikke 
hatt dialog 

Nei, avklares med det 
første (i vinter) 

Ja, skole Bare skole, resten 
mangler 

 

Vi fulgte opp 



Hva virket …… forts 
• Lederavtaler 

– Tar tid å få lederavtaler på plass 

– Ingen forslag til endring av konseptet. 

– Kan bruke dårlige eksempler for å unngå 
fallgruver. 

– Utfordringen ligger i å følge opp endringene som 
er gjort og få lederavtalene til å virke. 

 



 
Resultater 1. nettverket 

 
• 3 kommuner; ute av R-Lista. 2 kommuner går  bedre 

enn planlagt  

• 1 kommune holder sine planer om når de skal gå ut 

av lista 

• 1 kommune er uoversiktlig med ny politisk ledelse 
har snudd noen av prosessene og det er litt 
vanskelig å vurdere situasjonen 

• Flertallet av kommunen endret styringssystem, 
vedtatt mål på kvalitet og resultat for hver tjeneste 

 



Endringer/opplegget for nettverk 2; 

• Færre samlinger, gjennomføres på ett 1 år 

• Egne kommunebesøk fortsetter 

• Handlingsrom og styringssystem pr. tjeneste 
fortsetter 

• Kommuner som lykkes; 

–Gjør det vi blir enige om 
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