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Denne rapporten er nr. 5 siden starten på kommunens Leanreise i 2011. Fra å rapportere status på perioden mai
måned foregående år til mai måned inneværende år, endres nå rapporteringsperioden til årsrapporter.
Rapporten omtaler forankringsprosessen av kommunens utviklingshus og viser så framdrift i arbeidet med
virksomhetsstrategien. Videre beskrives en status på fremdrift i Leanarbeidet i alle tjenesteområdene, samt for
Utviklingsenheten og Rådmannens ledergruppe. Rapporten har så et eget kapittel om kommunens gevinster av
Leanarbeidet, fulgt av intervjuer med ledere og ansatte. Avslutningsvis beskrives andre prioriterte områder i
Leanarbeidet framover i tillegg til strategien.
37 av kommunens totalt ca. 70 enheter har fått opplæring i Lean kontinuerlig forbedring pr. 31. desember 2016. 5 nye
enheter har fått opplæring i 2016. 34 enheter er aktive Leanenheter og jobber nå etter Leanprinsippene. De øvrige 3
enhetene er avviklet pga. omorganiseringer. I tillegg har 11 Leanenheter som tidligere har fått opplæring hatt behov for
ny støtte av Utviklingsenheten for å revitalisere sitt Leanarbeid i 2016. Det er ulike årsaker til dette som beskrives
underveis i rapporten.
Vi hadde forventninger til at tiltakene innenfor våre sju områder i strategien, som ble utviklet i 2014, skulle ha bedre
effekt, og at flere enheter skulle mestre å ta over sitt forbedringsarbeid raskere i egen regi. Men mange enheter har
fortsatt behov for veiledning og støtte fra Utviklingsenheten.
Tiltak i noen områder i strategien er ikke tilstrekkelig prioritert og iverksatt. Utfordringene handler i hovedsak om
lederkompetanse og lederengasjement.
Konsekvensen av slike utfordringer blir lavere fremdrift enn ønskelig, gevinstpotensialet lar seg ikke identifisere fullt ut,
gevinster går tapt, og det påvirker dessverre medarbeiderengasjementet i forbedringsarbeidet negativt.
Utviklingen i 2016 er at beholdningen på identifisert gevinstpotensial øker, mens det er en nedgang i beholdningen på
realiserte gevinster. Siden forrige rapportering våren 2016 er det en tendens til at noen enheter ikke evner å ta
eierskap til metodikken, og vi får tilbakefall til gamle arbeidsvaner.
Lederutviklingsprogrammet som nå er planlagt for perioden 2017 til 2019 blir en viktig satsing for å imøtekomme disse
utfordringene. Lederkompetansen må utvikles slik at lederne settes i stand til å mestre å lede etter Leanprinsippene,
og det må bygges den kompetansen som kreves for å være leder i en lærende organisasjon.
En lærende organisasjon er en organisasjon som har en kultur, systemer og en lederstil som motiverer sine
medarbeidere til å lære av sitt arbeid, dele den lærdommen og bruke den til å løse fremtidige utfordringer. Med
tjenestemottakeren i sentrum forbedres flyten i tjenestenes prosesser gjennom systematisk og kontinuerlig læring.
Lean kontinuerlig forbedring er en langsiktig endringsprosess som krever utholdende og målrettet ledelse.
Vi erfarer at modellen vi har utviklet legger til rette for svært gode resultater i tjenestene, men vi søker kontinuerlig etter
forbedringer i modellen slik at den blir bærekraftig på lang sikt.
Vi har fortsatt henvendelser fra mange andre norske kommuner angående vårt arbeid med Lean kontinuerlig
forbedring. Ved årsskiftet hadde 85 kommuner vært i kontakt med oss. Vi inviteres ut til kommuner for å dele erfaringer
fra vårt arbeid, og andre ønsker å komme på studiebesøk til oss med muligheter for besøk i våre enheter, for å se
hvordan Lean i Vestre Toten fungerer i praksis.
De siste interesserte har vært Nes, Sveio, Ullensaker, Samnanger, Kvam, Alvdal og Sigdal kommuner.
I tillegg har Utviklingsenheten bidratt med kompetanse for full adopsjon av Vestre Toten kommunes Lean
innføringsmodell i Pålsetunet bo- og servicesenter i Fet kommune, i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing.
Samarbeid med andre kommuner bidrar alltid til ny inspirasjon og læring. Vi får nye ideer når vi tar imot besøk og når vi
bidrar eksternt. Forbedringer i modellen vår er ideer og læring vi har fått på disse arenaene.
Vi prioriterer å legge ut aktiviteter fra disse treffpunktene på hjemmesiden slik at informasjon skal være lett tilgjengelig
for interesserte. På hjemmesiden er det blant annet en reportasje fra en studietur i Danmark som Utviklingsenheten var
på, på tampen av 2016. Der ligger det også en artikkel om oss på DIFIs sider og en nyhetsartikkel i Fagbladet.
Et viktig utviklingstrekk begynte å ta form i siste halvdel av 2016
gjennom revitalisering av Lean i Rådmannens strategiske ledergruppe.
De første skissene ble skapt av et tavlerom med et
visuelt strategisk styringssystem.
Forankring og videreutvikling startet vinteren 2016.
Blir Vestre Toten den første norske kommunen
med «Oobeya» (rom for visuell strategisk styring)?

Leder for Utviklingsenheten
Kari Bjørnerud Børthus
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Forankring av kommunens utviklingshus
Kommunens utviklingshus er blitt en god visuell fremstilling av sammenhenger i
organisasjonen.
Vårt slagord Trygghet, trivsel og utvikling er fundamentet og grunntanken i alt
utviklingsarbeid der vi har et mål om å være en lærende organisasjon.
I arbeidet mot målet om å bli en kunnskapsvirksomhet som er opptatt av å lykkes med å
levere kvalitet i alle ledd, på alle nivåer og over hele spekteret av ferdigheter, så er det noen
sentrale områder som det er viktig å jobbe systematisk med: ledelse, arbeidsmiljø,
arbeidsmåter og kompetansebygging.
Det stilles krav til alle ledere om utøvelse av ledelse i tråd med organisasjonens sentrale
strategier som er IA/helsefremmende arbeidsplasser, verdistyrt ledelse, innovasjon og
samhandling og Lean kontinuerlig forbedring.
Gjennom systematisk arbeid for at alle ansatte skal trives på jobb gjennom å oppleve at
arbeidsplassene er helsefremmende, og med et systematisk arbeid for å bygge god
kompetanse hos alle, så er målet at organisasjonens ansatte skal motiveres til å bidra til at vi
hele tiden arbeider for å forbedre våre tjenester.
Gjennom dette arbeidet skal vi oppnå kompetente og fornøyde medarbeidere, optimal
ressursstyring og flyt og en utviklingsorientert organisasjon.
Denne forståelsen av utviklingshuset og sammenhengene i organisasjonen gir en god
rettesnor for ledere og øvrige ansatte i det daglige arbeidet med å levere god kvalitet på alle
tjenester til kommunens innbyggere.
Utviklingshuset brukes aktivt i treffpunkt med ledere på Lean lederforum og andre arenaer
der Rådmannen vil samle lederne til arbeidsøkter rundt strategiske prosesser.
Denne visuelle fremstillingen av organisasjonen brukes også når nye enheter skal ha
opplæring i Lean kontinuerlig forbedring og på tematimer.
Flere og flere ledere velger å henge utviklingshuset opp på sine forbedringstavler for å øke
bevisstheten på forståelse og sammenhenger ute i tjenestene.

Vestre Toten kommunes utviklingshus
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Framdrift i arbeidet med virksomhetsstrategien
I 2015 ble det vedtatt en virksomhetsstrategi for Lean kontinuerlig forbedring for å sikre
fremdrift og kompetanse. Strategien er grundig presentert, med tiltak som er gjennomført, i
forrige statusrapport 4, 2016.
Strategien har som målsetting å sikre alle elementer i Lean kontinuerlig forbedring fra
innføring i nye enheter til vedlikehold, sikring og utvikling.
Arbeidet med operasjonalisering av strategien har pågått i to år nå. Det har vært god
fremdrift i arbeidet med tiltak.
Under følger en status for de sju strategiområdene med beskrivelse av utfordringer som blir
grunnlag for en ny generasjon strategi 2017.

Strategiområde 1: Rekruttering
Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert.
Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse.
Kommentar: Det er identifisert svikt i rutiner ved ansettelser der nye medarbeidere ikke har
fått signeringsskjema som skal følge ansettelsesdokumentene. Her skal nyansatte forplikte
seg til å delta aktivt i forbedringsarbeid.
Dette følges opp i forbindelse med evaluering av strategien i Rådmannens ledergruppe.

Strategiområde 2: Bevisst valg av enheter for oppstart
Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert.
Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse.
Kommentar: Det er identifisert svikt i rutiner ved utvelgelse av nye enheter for opplæring.
Enheter som ikke har hatt grunnleggende forutsetninger for å lykkes er kvalifisert inn for
opplæring.
Dette følges opp i forbindelse med evaluering av strategien i Rådmannens ledergruppe.

Strategiområde 3: Opplæring
Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert.
Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse.
Utfordringer
Det er varierende prioritet på deltagelse fra overordnet ledelse i kurs- og
opplæringsprogrammet og på de første tavlemøtene i enhetene.
Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer
Dette følges opp i forbindelse med evaluering av strategien i Rådmannens ledergruppe.
Utviklingsområder knyttet til strategien
Vi søker å forstå de kritiske suksessfaktorer som oppstår i enhetene og som i noen tilfeller
blir til hinder for at enheten lykkes.
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Kulturanalyser
I arbeidet med organisasjonutvikling og organisasjonendringer er det nødvendig å være
oppmerksom på og arbeide målbevisst med kulturen i arbeidsmiljøet.
Hvis ledelsen eller sentrale personer i et arbeidsfelleskap ikke er dedikert og involvert i
arbeidet med forandring – som ved innføringen av nye arbeidsmåter - blir det vanskelig å nå
målene.
I søken etter nye elementer i opplæringsprogrammet for å bidra til at enhetene lykkes bedre
og raskere, startet vi med kulturanalyser i en pilot i 2016. Vi gjorde oss svært gode erfaringer
knyttet til metoder med å identifisere dagens kultur og etablere nytt kulturelt målbilde for
tjenesten, sammen med leder og alle ansatte. På denne måten skapes det et grunnlag for å
påvirke bevegelse i kulturen på en målrettet måte.
Gode erfaringer gjør at vi planlegger kulturanalyser som en obligatorisk del av
opplæringsprogrammet for nye Leanenheter.

Kulturanalyse med pilot: Korterudvegen omsorgsboliger

Økt brukermedvirkning
Det er tradisjon i kommunen for brukermedvirkning på ulike nivåer, men vi opplever i noen
tilfeller at brukerfokuset er for svakt. Vi etablerer nå en ny arbeidsform der samhandling med
innbyggere/brukere blir en del av selve forbedringsarbeidet gjennom Lean. Målet er mer
systematisk brukermedvirkning som virkemiddel for å kvalitetssikre, forbedre og utvikle
tjenestene. Økt brukermedvirkning kan også bidra til å bedre arbeidsforholdene for ansatte,
samt åpne for nye måter å organisere tjenestene. Mer om dette under kapittel for vegen
videre.
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Samhandling med innbyggere/brukere som en del av forbedringsarbeidet

Strategiområde 4: Daglig drift
Mange tiltak i handlingsplanen er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert, og det arbeides
kontinuerlig med å forbedre disse.
I dette strategiområdet erfarer vi imidlertid fortsatt betydelige utfordringer.
Utfordringer
Det er i stor grad de samme utfordringene som ved forrige rapportering.


Vi har for mange driftenhetsledere som ikke sikrer at tavlemøter gjennomføres hver
uke. Dette er en kritisk faktor fordi medarbeiderengasjementet avtar når tavlemøter
avlyses.



Vi har for mange eksempler på at gevinster renner ut i sanden. Ikke alle ledere lykkes
med å ivareta gevinster og omsette dette til ny verdiskapning i tjenestene. Det er
mangelfull kompetanse og systematikk i arbeidet med gevinstrealisering.



Mange ledere har utfordringer med å prioritere tid til forbedringsarbeid. Viktige tiltak
som oppfølging av analyser (som legger til rette for gevinster) prioriteres ikke.



Ivaretagelse av medarbeiderengasjementet fungerer bra mange steder, men vi har
en del enheter der det mangler systematikk i forhold til dette. Det er en kritisk faktor at
ideer går tapt og at medarbeiderne mister motivasjon for å engasjere seg når
forbedringsforslag ikke blir fulgt opp.



For mange enheter velger bort å gjennomføre revisjoner. Månedlige og halvårlige
revisjoner er viktige sikringsaktiviteter, slik at alle gevinster fastholdes og enhetene
ikke faller tilbake til gamle arbeidsformer.



Vi har en rullerende tematimeplan gjennom hele året. Dette er både et tilbud for
nyansatte og en mulighet for repetisjon for andre ansatte eller ledere. Deltagelse på
tematimene er for liten sett i lys av at dette er viktige læringsarenaer for at vi skal
lykkes med å bygge kompetanse på Lean kontinuerlig forbedring i hele
organisasjonen.



Svært få ledere etterspør tilbudet om bistand og gjennomføring av
verdistrømsanalyse på egen lederrolle og -oppgaver. En slik prosess kan føre til
andre prioriteringer av oppgaver slik at bl. a. Lean forbedringsarbeid kan få bedre
fremdrift.
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Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer
Utviklingsenheten er aktiv i å holde oversikt på hvilke enheter som har de utfordringene som
er nevnt ovenfor. Rådgivere i Utviklingsenheten tar kontakt med aktuelle ledere og tilbyr
bistand på ulike tiltak for å korrigere kursen.
At Utviklingsenheten er aktiv, er imidlertid ikke nok, da dette er ledelsesutfordringer.
Ledere må øke sin kompetanse på Lean kontinuerlig forbedring og endringsledelse, og
ledere må forpliktes i større grad.
Dette følges opp i forbindelse med evaluering av strategien i Rådmannens ledergruppe.
Utviklingsområder knyttet til strategien
Vi utviklet 2 nye tematimer i 2016. Alle enheter får dermed tilbud om 5 nye tematimer i den
årlige rullerende opplæringsplanen:
- «Avvik og forbedringskultur» 1 gang pr. år. Målgruppe: ledere og øvrige ansatte.
- «Introduksjon for nyansatte og repetisjon for andre ansatte med behov» 4 ganger pr.
år. Målgruppe: nye medarbeidere og andre som har behov for repetisjon.
To tematimer er vesentlig forbedret på bakgrunn av utfordringer vi ser med hensyn til
gevinstrealisering (varierende kompetanse og evne til å jobbe systematisk).
- «Dokumentasjon og sikring av forbedringsarbeidet.» Målgruppe: ledere og
stedfortredere.
- «Gevinster og sikring. Hvordan identifisere gevinster, forstå sammenhenger og ta
vare på gevinstene (omsette gevinstene til ny verdiskapning).» Målgruppe: ledere og
stedfortredere.

Strategiområde 5: Videreutvikling
Mange tiltak i handlingsplanen er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert. Det arbeides
kontinuerlig med å forbedre disse, men vi erfarer forbedringsmuligheter på dette
strategiområdet.
Lean kontinuerlig forbedring er et prioritert tema for Rådmannen på ulike fellesarenaer for
ledere og øvrige ansatte på Ansattes dag, HEFA-dagen osv.
Strategien foreslår her å bruke ledernettverkene til systematisk for- og etterarbeid, men
Rådmannen har valgt å bruke disse arenaene til forankring, å synliggjøre retning, inspirere,
skape forståelse og forplikte alle i organisasjonen til å bidra i forbedringsarbeidet.
Lean Forum Innlandets årskonferanse, som har vært arrangert i Vestre Toten kommune i fire
år, er en annen viktig læringsarena der 100 ansatte har fått tilbud om deltagelse hvert år.
Utfordringer
Det er variabelt og til dels lavt oppmøte på Lean lederforum. Lean lederforum er en viktig
intern læringsarena der Rådmannen informerer og forplikter ledere, og det er en samling der
Leanledere kan dele utfordringer og gode historier fra Leanarbeidet.
Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer
Utviklingsenheten arbeider kontinuerlig med å forbedre og utvikle opplæringsmodellen og
alle læringsarenaer som enheten har ansvar for å arrangere, spesielt på områder der vi
erfarer kritiske faktorer. Men overordnet ledelse må arbeide med tiltakene knyttet til disse
utfordringene.
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Dette følges opp i forbindelse med evaluering av strategien i Rådmannens ledergruppe.
Utviklingsområder knyttet til strategien
Vi er opptatt av å oppsøke læringsarenaer for å utvikle vår egen modell under samhandling
med andre organisasjoner.
Vi blir bedre av å hente inspirasjon og lære fra andre Leanvirksomheter.
Viktige samarbeidspartnere:
C2U er en av våre viktige samarbeidspartnere. Gjennom samarbeidet kan vi lære sammen
med noen av Skandinavias dyktigste eksperter på Lean prosessutvikling.
C2U Group består også av C2U Academy, som er en betydelig leverandør med
spesialkompetanse innen Lean, kontinuerlig læring og lærende organisasjoner.
C2U Academy inngår samarbeidsavtaler med noen av landets beste Lean virksomheter som
læringsarenaer for ledere som gjennomfører kompetanseprogrammet Lean ledelse.
Vestre Toten kommune er valgt som campus og læringsarena for disse Lean ledelsestudentene. Gjennom disse campusdagene to ganger pr. år lærer vi mye, og det bidrar
direkte til forbedringer i opplæringsmodellen vår, samtidig som Utviklingsenhetens
Leanressurser kan øke sin Leankompetanse sammen med C2Us dyktige konsulenter, og
Bjarne Berg Wig som er fagansvarlig for kompetanseprogrammet.
Som Campus bedrift får vi også to gratis studieplasser hvert år, tilgjengelig for våre ledere.

Bjarne Berg Wig er fagbokforfatter og
har mer enn 30 års erfaring innen
kvalitetsledelse og Lean.
Han har gitt ut flere fagbøker i disse
fagene og underviser blant annet
ved høgskolene i Bergen, Buskerud og
Vestfold.
Bjarne veileder toppledergrupper i
utvikling av lærende systemer
og lærende organisasjoner.

Vi lærer av og med de beste:
Lean ledelse studenter på besøk i
Korterudvegen omsorgsboliger i Vestre Toten
kommune.
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Bjarne Berg Wig skriver på facebook etter besøket hos oss:
Studiedag i Vestre Toten Kommune.
Nok en lærerik dag i Norges foregangskommune innen kontinuerlig forbedring/Lean. Vi
besøkte Ihle skole og Korterudvegen omsorgsboliger. Styrken i "Vestre Toten modellen" er 1.
Solid forankring hos politikere, ledere og tillitsvalgte. 2. Langsiktighet og totensk
tålmodighet..(Slow is fast..)
3. En Lean tilpasset den kommunale virkeligheten 4. Fokus på medarbeiderskap og
involvering. 5. En meget kompetent intern utviklingsenhet med Kari Bjørnerud Børthus i
spissen. Takk for lærerik dag!
Det er gledelig å se at læringsutbyttet er gjensidig.
En annen viktig samarbeidspartner er Sintef Raufoss Manufacturing (SRM).
Norges nasjonale kompetansesenter innen vareproduksjon og som leverer spisskompetanse
innen materialteknologi, produksjonsteknologi og produkt- og produksjonsutvikling. Vestre
Toten og SRM har gjennom samarbeidsavtalen bistått omsorgsboligen i Fet kommune med
innføring av Vestre Toten kommunes Leanmodell.
Det var kun godord ved omsorgsboligen i Fet kommune da de evaluerte innføringen.

Fra venstre gruppeleder Irene Hovstø, enhetsleder Hilde Gulli
og fagsykepleier Lena Motrøen som gleder seg til å
utvikle omsorgsboligen videre med Lean, til beste for beboere og ansatte.

Nedenstående utsagn fra Fet kommune viser erfaringer med innføringen:
«Den gode starten med Lean har allerede ført til bedre kvalitet i tjenesten for brukerne våre,»
sier enhetsleder for hjemmetjenesten, Hilde Gulli.
«Det har vært utrolig utviklende å komme i gang med Lean,» forteller sykepleier Elin Raasok.
«Vi blir ansvarliggjort og føler oss verdifulle gjennom at vi får flere interessante oppgaver.»
«Gevinstrealisering, det å definere hva «sparte» ressurser skal brukes til for brukerne, tror
jeg er svært motiverende for våre ansatte,» kommenterer kommunalsjef og konstituert
rådmann, Ingrid Lund Flesland.
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Strategiområde 6: Utviklingsplan for ledere
Utviklingsenheten har utviklet et opplæringsprogram for ledere i enheter som starter
implementering av Lean kontinuerlig forbedring. I tillegg forsøker rådgivere i
Utviklingsenheten å kartlegge styrker og forbedringsområder hos lederne, slik at vi kan
fokusere på de ferdigheter som lederne har behov for å trene på.
Lederskifte skaper utfordringer. Overgangen kan medføre at Leanarbeidet faller sammen,
gevinster kan gå tapt og lederskifte kan også medføre at fremdriften på forbedringsarbeidet
får en annen prioritet. Det prioriteres derfor å være tidlig ute med å tilby nye ledere
opplæring, veiledning og støtte til gjennomføring av ukentlige tavlemøter og andre aktiviteter
som ny leder har behov for bistand til.
Utfordringer
Ledere som ikke evner å lede etter prinsippene i Lean, får utfordringer med å ivareta
fremdrift i forbedringsprosessene.
Noen enheter bruker lang tid før de evner å ivareta forbedringsarbeidet i egen regi.
Varierende engasjement i overordnet ledelse ved oppstart av nye Leanenheter reduserer
muligheter for tett samhandling med Utviklingsenheten på individuelle behov for lederne. Vi
får lavere effekter av kompetansebyggingen enn ønskelig.
Hospitering som læringsarena brukes i liten grad.
Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer
Utviklingsenheten jobber kontinuerlig med å forbedre opplæringsprogram og rutiner for
lederstøtte. Det tilbys individuell opplæring/veiledning, da ledere har forskjellig ståsted,
kompetanse og fartstid som ledere i organisasjonen.
Opplæringsprogrammet som tilbys ved lederskifte forbedres etter hver evaluering.
Utviklingsenheten legger også til rette for ulike læringsarenaer for ledere, som Lean
lederforum, tematimer, hospitering og samarbeid med Leanledere fra andre organisasjoner i
Norge som kommer og lærer sammen med oss.
Utviklingsenhetens tiltak er imidlertid ikke nok for at alle ledere skal mestre å ta over
enhetens forbedringsarbeid i egen regi.
Overordnet ledelse må engasjere seg i større grad med å støtte, motivere og utvikle lederne,
og bidra til at individuell oppfølging gir kompetanse på Lean ledelse (endringsledelse), slik at
flere ledere kan lykkes.
Dette følges opp i forbindelse med evaluering av strategien i Rådmannens ledergruppe.
Utviklingsområder knyttet til strategien
Ledersamlingen i opplæringsprogrammet er forbedret med:
- Gevinstrealisering. (Hvordan jobbe for å identifisere gevinster og omsette dem til ny
verdiskapning?)
- Medarbeiderengasjement. (Medarbeiderinvolvering og viktige prinsipper for å fremme
medarbeiderengasjement.)
Fadderordning: Utviklingsenheten har identifisert forbilledlige Leanledere og anbefaler dem
brukt som faddere for nye Leanledere. Denne ordningen settes i system i neste
opplæringspulje. Fadder tilbys også til ledere som bruker lang tid på å ta over sitt
forbedringsarbeid i egen regi.
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Rådmannens toårige lederutviklingsprogram forventes å hjelpe flere ledere til å lykkes i
arbeidet med Lean.

Strategiområde 7: Utviklingsplan for Leanressurser
Alle tiltakene er ivaretatt.
Det er bygget mye Leankompetanse og kunnskaper om prinsipper for lærende
organisasjoner i Utviklingsenheten siden oppstart i 2011.
Viktige læringsarenaer for Utviklingsenheten er:
- Samarbeidsavtale med Sintef. Vi deltar med våre kunnskaper og erfaring når andre
kommuner ønsker å implementere vår Lean innføringsmodell. Ekstern aktivitet fører
til viktig læring som utvikler vårt interne arbeid.
- Samarbeidsavtale med C2U Academy. Vi lærer sammen med ledere fra de beste
Leanbedriftene i landet.
- Lean Forum Norges og Lean Forum Innlandets årlige Lean-konferanser.
- Besøk fra andre kommuner gir også læring da interessen og engasjementet rundt vår
Leanmodell gir nyttige innspill til vårt interne arbeid.
Utviklingsenheten reiste til Danmark på studietur i november 2016. Vi ønsket å lære av
de mest vellykkede Leanavdelinger i Skandinavia, og valget falt på Akaciegården Plejehjem
utenfor København og Bakkeskolen i Kolding.

Status på fremdrift i Utviklingsenheten
Utviklingsenhetens oppgave er å hjelpe ledere og øvrige medarbeidere til å lykkes i sitt
arbeid med Lean kontinuerlig forbedring. Veilederne i Utviklingsenheten skal støtte lederne i
å trene sine medarbeidere slik at de utvikler de ferdigheter som skal til for å jobbe etter
Leanprinsippene. Videre skal vi bidra i omorganiseringsprosesser, prosjekter og
utviklingsprosesser der vår kompetanse er ønskelig og slik at alt forbedrings- og
utviklingsarbeid i organisasjonen henger sammen og bygges på de samme prinsippene.
Vi skal med Lean kontinuerlig forbedring ikke «innføre noe nytt», men bidra til å dyrke og
utvikle den kompetansen og de gode tjenestene som allerede er i organisasjonen.
Utviklingsenheten jobber kontinuerlig med å forbedre innføringsmodellen
(opplæringsprogrammet) som nye Leanenheter får innføring i ved oppstart.
Utviklingsenheten har ukentlige tavleforbedringsmøter i likhet med de andre Leanenhetene.
Medarbeiderne har kommet med 234 forbedringsforslag i 2016 og 227 av disse er blitt
forbedringstiltak.
5 nye driftsenheter fikk opplæring i 2016. 5 Leanenheter ble evaluert, noe som betyr at
lederne tar over sitt forbedringsarbeid uten videre veiledningsstøtte fra Utviklingsenheten. 11
Leanenheter har gjennom året hatt behov for bistand i varierende grad for å revitalisere sitt
forbedringsarbeid. Det er ulike årsaker til dette: Blant annet lederskifte, omorganiseringer og
enheter som har hatt behov for opplæring i nyheter i innføringsmodellen.
Ved utgangen av året 2016 veiledet vi ukentlig i 17 Leanenheter.
Utviklingsenheten er også prosessledere når alle Leanenheter skal gjennomføre
forbedringsanalyser på sine arbeidsprosesser, eller når de skal finne årsaker til problemer
eller utfordringer i arbeidshverdagen.
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I tillegg har Utviklingsenheten fortsatt ansvar for mange av tiltakene i handlingsplanen for
strategien.
Det har vært ekstern aktivitet også i 2016. Vi deler vår kunnskap og vår Lean
innføringsmodell med andre i offentlig sektor som ønsker å lære av oss. Utviklingsenheten
har i 2016 også bidratt til at andre kommuner har kommet i gang med Lean etter vår modell.
Vi har delt våre erfaringer med flere kommuner der Utviklingsenheten har reist ut, eller
kommunen har mottatt besøk.
Eksterne oppdrag gir oss verdifull læring og forbedringer på eget arbeidssett og
opplæringsmodell. Samarbeid med andre utenfor kommunen gir oss ny inspirasjon og nye
ideer som igjen øker kvaliteten på vårt interne arbeid.

Status på fremdrift i tjenesteområdene
Rådmannens ledergruppe
Rådmannens ledergruppe har vært Leanenhet siden mars 2013.
Ledergruppen har hatt utfordringer med å finne sin form på forbedringsarbeidet. Sommeren
2016 utarbeidet Rådmannen i samarbeid med leder i Utviklingsenheten et utkast til tavlerom
for å finne den mest hensiktsmessige måten å visualisere sitt arbeid på som strategisk
ledergruppe. Planer for 2017 er at Utviklingsenheten skal bearbeide utkastet til innhold i fem
tavler som et utgangspunkt for ledergruppens videre arbeid.

Tjenesteområde Eiendom
Tjenesteområde Eiendom har ikke startet implementering av Lean kontinuerlig forbedring på
sine områder.

Sentraladministrasjonen
To fagområder har fått opplæring og jobber etter Leanprinsippene. Politisk saksbehandling
var en av pilotene i februar 2012, og Økonomi og regnskap fikk opplæring i april 2012.
Begge områdene er evaluert og har god oppfølging og fremdrift i sitt forbedringsarbeid. Ca. 5
til 6 øvrige fagområder venter på opplæring. Antall avhenger av hvordan en velger å dele
opp områdene.
Da begge er fagområder og ikke driftsenheter, så har de avtale om en annen hyppighet på
revisjoner og tavlemøter enn andre Leanenheter.
Begge områdene jobber nå med nye målepunkter på tavlene som blir viktige for det videre
forbedringsarbeidet, men da dette er støttefunksjoner for alle tjenesteområdene, så er en
avhengig av mange i organisasjonen for at områdene skal nå sine mål. Dette handler om at
saker til politisk behandling må være godt forberedt og levert inn innen frister, og ledere og
øvrige ansatte i alle enheter må være flinke til å bruke e-handel og kontere/anvise fakturaer
regelmessig, slik at det ikke blir køer og brudd på frister. Flaskehalsene oppstår i
grensesnittene til samarbeidspartnerne.
Selv om dette er mer avgrensede områder, har begge mange tiltak som det jobbes med. Det
er engasjerte medarbeidere i begge områder, og det bidras godt med forbedringsforslag og
gjennomføring av forbedringstiltak.
Økonomi og regnskap har jobbet mye med å forbedre prosessen med levering av
årsregnskapet. Det skal leveres innen 15/2 hvert år, og mange forbedringstiltak disse årene
har påvirket dette i positiv retning. Kvaliteten på prosessen har økt vesentlig.
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Politisk saksbehandling har jobbet med å forbedre alle prosesser på området. Det fokuseres
kontinuerlig på gevinstrealisering, og de har redusert fra 4 årsverk ressurser til 3,5 årsverk.
Med systematisk forbedringsarbeid har prosessene fått bedre kvalitet i tillegg til at
ressursbruk er mindre.
Medarbeiderne sier de er kommet så langt som de har gjort, fordi leder har lagt til rette for
forbedringsarbeid og fordi hun involverer seg og deltar. Da kommer gevinstene.
Leder for begge områdene sier at Lean er et system for kvalitetssikring og god, helhetlig
oversikt.
Men hun presiserer: For å lykkes, er det viktig at leder involverer seg og bidrar.

Tjenesteområde Barnehage
Tre barnehager har fått opplæring. Bøverbru barnehage har vært Leanenhet siden oktober
2012. Eina og Veltmanåa barnehage startet i februar 2016. Alle tre barnehagene er evaluert
og driver nå sitt forbedringsarbeid i egen regi, kun med støtte fra Utviklingsenheten til å bistå
med analyser.
Vestrumenga barnehage og administrasjon venter på opplæring.
Det er jobbet med forbedring knyttet til f. eks. påkledning, dele «gylne øyeblikk» sammen
med barna og foreldre, realfagsbegreper, språkstimulering og måltider. Det er gjort mye godt
og systematisk arbeid.
Det jobbes systematisk med mål og målformuleringer.
Veltmanåa barnehage har mer enn 50 % fremmedspråklige og har språkstimulering som
satsing i 2017.
De to barnehagene som fikk opplæring i 2016, har et fortrinn da de har fått opplæring i
forbedret opplæringsmodell. De bruker hverandre til erfaringsdeling i større grad.
Det er behov for samarbeid barnehagene imellom for felles læring og for at barnehagen som
startet i tidlig fase også kan få opplæring på forbedringer i innføringsmodellen.
Det jobbes med gevinstrealisering i to barnehager pr. dato. I begge tilfeller handler det om
mer tid til barna, men med litt ulikt fokus (pga. sammensetning av barn).

Tjenesteområde Brannvern
Brannvern har ikke startet implementering av Lean kontinuerlig forbedring på sitt område.

Tjenesteområde Grunnskole
Én enhet i Grunnskole har startet innføring av Lean. Ihle skole startet i 2012 og har drevet
sitt Leanarbeid selvstendig siden 2013. Reinsvoll ungdomsskole og Raufoss ungdomsskole
skal starte i januar 2017 som et ledd i å forberede sammenslåing i ny ungdomsskole i 2019.
Ihle skole har vært opptatt av å få mer tid til kjernevirksomheten læring og fjerne unødig
tidsbruk som ikke skaper verdi. De har også blant annet gjennomført en verdistrømsanalyse
på en matematikktime med mål om å øke kvaliteten på undervisningen. Ihle skole har etter
hvert fått mye erfaring i å bruke Lean i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid og har mottatt
både kommuner og private bedrifter for å vise fram sitt arbeid.
Med bakgrunn i sammenslåing av ungdomsskolene til én skole i 2019, har de valgt å bruke
kulturanalyse som en innfallsvinkel til sin innføring av Lean. Alle ansatte på begge skolene
skal være med og definere kulturen på sin skole slik den er i dag. En ressursgruppe fra hver
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skole skal så arbeide sammen om et kulturelt målbilde felles for begge skolene. Videre skal
det etablere en felles forbedringstavle som disse ressursgruppene skal bruke for å
bestemme og iverksette tiltak knyttet til å jobbe mot det felles kulturelle målbildet.
Enheter som gjenstår er: Raufoss skole, Korta skole, Reinsvoll skole, Thune skole, Bøverbru
skole og skoleadministrasjonen. De store skolene vil antagelig måtte deles opp i flere
innføringsenheter.

Tjenesteområde Helse
Tre enheter har innført Lean, det vil si at det kun er kommunelegen som gjenstår før hele
tjenesteområdet er dekket. Fysio-/ergoterapitjenesten var en av de tre første pilotene med
oppstart i 2011. De ble evaluert i desember 2011. Barnevernet var med i neste pulje med
piloter og startet innføring av Lean våren 2012 med evaluering i oktober 2012. Etter en tid
der Leanarbeidet hadde stagnert, ble det foretatt en restart av Lean i 2015.
Helsesøstertjenesten startet innføring i 2014 og ble evaluert i februar 2016.
Fysio-/ergoterapitjenesten har hatt bistand fra Utviklingsenheten siste halvåret pga.
lederpermisjon og fordi de som piloter ikke har fått glede av de forbedringene som er gjort i
innføringsmodellen siden de startet. Fysio-/ergoterapitjenesten har ettermålt verdistrøm på
samarbeid med Helsesøstertjenesten og gjennomført en ny verdistrømsanalyse på
samarbeidet rundt døgnrehabilitering sammen med Raufosstun sykehjem (nå Raufosstun
Helsehus). Begge disse verdistrømsanalysene har resultert i bedret kvalitet på samarbeidet
og sikring av tjenestene til beste for tjenestemottakerne. Verdistrømsanalysen på
døgnrehabilitering har avdekket en mulighet for null overliggerdøgn, noe som er i ferd med å
realiseres, og som betyr en stor innsparing i tillegg til at flere pasienter får rett behandling.
Barnevernet har gjennomført verdistrømsanalyse på undersøkelser, og har etter modell fra
Larvik begynt med startmøter i noen av sakene, noe som analysen har vist vil forkorte
undersøkelsestiden betraktelig i tillegg til at mye dobbeltarbeid unngås, noe som vil kunne
frigjøre kapasitet. Utfordringen har vært å faktisk gjennomføre startmøter der dette er
hensiktsmessig.
Helsesøstertjenesten hadde tilsyn fra Fylkesmannen i november 2014 der det ble avdekket
en del avvik. De har gjennomført en rekke analyser ved hjelp av flere Leanverktøy, blant
annet på helsekontrollene og samarbeid med legene og fysioterapeutene, som hjelp til å
lukke avvikene. Det var oppfølging av tilsyn 21/3-17, og alle avvikene ble da lukket.
Representantene fra Fylkesmannen uttrykte tilfredshet med de prosessene som har vært i
forhold til medarbeidermedvirkning, delaktighet og samspill mellom leder og ansatte.

Tjenesteområde Kultur
Tjenesteområde kultur har hatt Leanopplæring i tre enheter.
Biblioteket i oktober 2012, Kulturskolen i september 2015 og Allmennkultur i april 2016.
To av disse er evaluert og har tatt over sitt forbedringsarbeid i egen regi.
En enhet, Kultur og fritid, venter på opplæring. Dette er planlagt i 2017.
Biblioteket var av de første som fikk opplæring i Lean kontinuerlig forbedring i Vestre Toten
kommune og har nå ønsket bistand fra Utviklingsenheten til å revitalisere arbeidet.
Ulike fagområder til tross i Kultur, tanken er at servicen blir bedre når alle er orientert om hva
de andre gjør og hva de har fokus på. Felles forbedringsområde er intern kommunikasjon.
Tjenesteområde Kultur har utarbeidet nye felles mål basert på kommunens
strategidokument.
Kulturskolen har analysert brukerflyt med mål om 100% ressursutnyttelse av timene. Det
jobbes med innarbeiding av tiltak, og redusert ventetid er den potensielt største gevinsten.
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De har i tillegg jobbet mye med forbedring av prosjektgjennomføring. De bruker tavla for
visualisering og oppfølging av prosjekter.
Forbedringstavla må oppleves relevant for alle. Dette har tjenesteområdet møtt med at alle
lager egne mål (fordi fagområdene er ulike). Leder må «holde ut» og bidra til at alle ansatte
skal oppleve eierskap.
Etter at Allmennkultur ble Leanenhet, oppleves forbedringsarbeidet å ha mer flyt og høyere
bevissthet på sammenhenger. Målnedbrytning brukes aktivt for å skape en «sømløs»
kulturkommune.
At kulturadministrasjonen er koblet på, gir mulighet til oppfølging av forbedringsarbeidet på
nivåene under.
Det blir nå viktig med opplæring i siste enhet, Kultur og fritid.

Tjenesteområde Nav
Nav Oppfølging (avd. 2) startet innføring av Lean i april 2012, Nav Service (avd. 1) i februar
2014 og Nav Fokus (avd. 3) våren 2015.
Overordnet ledelse starter opplæring i mars 2017.
Avdeling for integrering og arbeid (avd. 4) starter våren 2017. Med dette vil alle avdelinger
være Leanenheter i løpet av 1. halvår 2017.
Høsten 2016 har gått med til omorganisering. Det er gjennomført oppstartmøte med alle
ansatte der en har valgt nye mål.
En enhet er i gang igjen fra februar 2017. To enheter har faste tavlemøter fra mars 2017.
Den 4. enheten samt overordnet ledelse starter i løpet av våren 2017. (Kursrekke for begge
enheter i perioden mars – mai).
Tre enheter skal etter ny organisering samarbeide tettere i forbedringsarbeidet. Mål og
målepunkter må derfor avstemmes på tvers. Forbedringsteam må settes sammen på tvers.
Forbedringsarbeidet må ta hensyn til dette.
Ettermålig av verdistrøm «Etablering av nødbolig» har gitt økonomiske innsparinger samt
vesentlig redusert ventetid før permanent bolig er klar.

Tjenesteområde Omsorg
17 enheter i tjenesteområde omsorg har hatt opplæring, 2 Leanenheter er avviklet i
forbindelse med omorganisering. Dermed er 15 enheter pr. dato aktive Leanenheter.
Av disse er åtte evaluert, tre av de evaluerte har fortsatt oppfølging i varierende grad.
Seks enheter er ikke evaluert, to av disse forventes å kunne ta over sitt forbedringsarbeid i
egen regi i løpet av våren 2017.
Flere enheter får ny leder i 2017 i forbindelse med omorganisering og lederskifter. Disse
enhetene kan da få behov for ny bistand.
7 – 8 enheter gjenstår for opplæring (litt avhengig av organisering framover).
Hjemmesykepleien har hatt fokus på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Tavlene
har blitt brukt til å få opp ideer knyttet til sammenslåing av enhetene.
En enhet er pilot for kulturkartlegging som grunnlag for enda bedre forbedringsarbeid.
Noen enheter jobber godt, og det er mye godt medarbeiderengasjement.
Andre har utfordringer knyttet til systematikk.
De enhetene som ser ut til å lykkes i størst grad, er der leder går tydelig foran, etterspør og
følger opp resultater. Samt at det stilles krav til personalet om full lojalitet til
innføringsmodellen.
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En forbilledlig leder har på sine enheter 461 forbedringsforslag fra ansatte i den ene, og 411
forbedringsforslag i den andre. Alle har blitt tiltak. Det forteller om høy endringsvilje og
endringstakt.
En leder i omsorg har gjennomført NEVUs kompetanseprogram Lean ledelse i 2016.
Enhetene har prioritert å jobbe med forbedringsprosesser på rapportrutiner,
medikamentadministrasjon, vaktskifter og fagoppgaver med mer. Det er frigjort tid til nye
oppgaver, og det er økt kvalitet i mange prosesser. Eksempler på gevinstrealisering er mer
tid til pasienter/brukere, bedre tid til planlegging, mer fagoppgaver, internundervisning og
etisk refleksjon med mer.
Kvalitetsmål ellers har vært: Compilo - bruke avvik til læring og forbedring, tiltak rundt
enkeltbrukere, dokumentasjon, arbeidsfordeling og samarbeid etc.

Tjenesteområde Plan
Tjenesteområde Plan har ikke startet implementering av Lean kontinuerlig forbedring på sine
områder.

Tjenesteområde Teknisk drift
Teknisk ledelse startet i januar 2014. Enheten er evaluert.
Det har ikke vært regelmessige tavlemøter siden sommer 2015. Leder avventer
Rådmannens nye design av tavler slik at han kan «vise veg».
Veg, park og renovasjon startet i 2012. Renovasjon ble overført til GLT i januar 2016.
Driftsenhet Veg og park fortsetter Leanarbeidet med regelmessige tavlemøter.
Det er gjennomført en verdistrømsanalyse på vegvedlikehold (soping). Denne ble en del av
grunnlaget for budsjettinnspill 2017. Det gjøres mye bra arbeid. Samtidig har det vært
utfordringer knyttet til bruk av tavla i daglig drift. Forbedringer skjer, men noe usystematisk.
Det er derfor vanskelig å dokumentere og sikre faktiske gevinster.
Størst gevinst har nok tjenesten etter 5S på flere områder og sikring av standard gjennom
månedlige revisjoner.
Utviklingsenheten veiledet på tavlemøter frem til desember 2016. Da tok driftssjef over
oppfølgingen.
Driftsenheten Vann og avløp har ikke hatt opplæring.

Tjenesteområde Voksenopplæring
Voksenopplæringen har en forbedringstavle med målformuleringer som skal dekke alle
områder i tjenesteområdet.
Enheten har hatt felles tavle med NAV Fokus knyttet til samarbeid rundt flyktninger.
Samarbeidet fortsetter, men med hver sin tavle.
Følgelig er Voksenopplæringen en «ny» enhet med opplæring høsten 2016 og oppstart fra
uke 2, 2017.
Det er gjennomført en verdistrømsanalyse på "Vikaroverlapping ved ikke-planlagt fravær".
Målsetting er at elevene får god nok kontinuitet i undervisningen ved ikke-planlagt fravær.
Fokus har vært at undervisning skal starte presis og vikarer skal oppleve forutsigbarhet, samt
at inspektør skal frigjøre tid til samarbeid utover Voksenopplæringen.
Tjenesteområdet planlegger en 5S på mappestruktur i løpet av våren, og flere team skal
etablere sine fokusområder på forbedringstavla. Enheten er bevisst på å jobbe med innhold
slik at tavlemøtene oppleves nyttige for alle, med helhet og sammenheng kontra
fagspesifikke oppgaver.
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Voksenopplæringen er en nystartet Leanenhet med stort engasjement og med gode
forutsetninger for å lykkes.

Gevinster og gevinstrealisering
Vi har utarbeidet et rammeverk for å identifisere, realisere og sikre gevinster. Vi erfarer at
modellen er anvendbar i praksis.
Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger og organiserer med tanke på å hente ut
forventede og eventuelle ikke-planlagte gevinster av et tiltak, og videre følge opp disse
gevinstene slik at de faktisk blir realisert til ny verdiskapning.
Gevinstpotensial blir identifisert gjennom analyser som Utviklingsenheten bidrar med i
tjenestene. Ledere og flest mulig av øvrige ansatte deltar for å få eierskap til prosessene og
gevinstmulighetene.
Dokumentasjon fra workshops er oppdaterte oversikter over identifiserte gevinster,
størrelsen på dem og når de forventes å bli realisert.
Gevinster kan deles opp i målbare og ikke-målbare gevinster, og ha både det kvantitative og
kvalitative aspektet ved seg.
Å ivareta gevinstrealisering innebærer aktiv oppfølging av mål- og gevinstoppnåelse, samt
endringsledelse med vekt på motivasjon, kommunikasjon og involvering av alle berørte
parter.
37 enheter har startet med Lean fra oppstart høsten 2011 til 1. januar 2017, og 43,5 årsverk
gevinster er identifisert. Av disse er 31,5 årsverk realisert i ny verdiskapning. Noen
eksempler er vist i lista nedenfor.
-

-

-

-

-

-

Hjemmesykepleien Raufoss har forbedret sine prosesser med
medikamantadministrasjon og frigjort 6 timer og 15 min pr. dag. Disse omsettes til
bedre tid til leselister, avviksmeldinger i Compilo samt internundervisning.
Helsesøstertjenesten har gjennom Leanmetodikk forbedret sine tjenester slik at avvik
som ble identifisert ved tilsyn fra Fylkesmannen i november 2014, nå er lukket.
Representanter fra Fylkesmannen var svært fornøyd ved oppfølging av tilsynet 21/317.
Kulturskolen har fjernet ventetid fra en elev slutter til ny elev får skoleplass.
Ventetiden var på inntil 6 mnd. før forbedringsprosessen.
Fysio-/ergoterapitjenesten og Raufosstun sykehjem har samarbeidet om
forbedringsprosesser på «Døgnrehabilitering». Resultatene legger til rette for at
korttidsopphold blir forkortet og overliggerdøgn kan fjernes helt.
Hjemmesykepleien Eina, Bøverbru, Reinsvoll har jobbet med å forbedre strukturen på
arbeidsdagene til sykepleier 1, med mål om å trygge sykepleierkollegaer gjennom
mer tid til fagutvikling/veiledning. Gevinsten på i overkant av 7 timer pr. uke gir
muligheter for å øke kvaliteten på utviklingsarbeid, revurderinger og veiledningstimer
m.m.
Psykisk helsetjeneste har identifisert gevinster etter omlegging til multidose. 38 timer
pr. uke er frigjort, og tjenesten skal bruke gevinsten til økt aktivitetstilbud for beboere i
Eventyrvegen og Elvesvingen, veiledning med kommunepsykolog og annen
fagutvikling for ansatte.
Veltmanåa barnehage har forbedret «lunsjtiden» i barnehagen med mål om sunn og
variert mat, sosialt samvær, bordskikk, selvstendighet og språkstimulering. 2 timer og
20 minutter er frigjort pr. dag og skal brukes til «mer tid til språk» da 50 % av barna er
fremmedspråklige.
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En skole har analysert en matematikktime med mål om mer tid til praktisk matte og
mer tilpasset opplæring for bedre læringsutbytte. Gevinstene er økt kvalitet på
undervisningen. Elevene motiveres gjennom mål for timen, mer refleksjon,
egenvurdering, praktisk matte og oppsummering. Bedre kvalitet på matematikktimen
reduserer behov for konfliktløsing.
Hjemmesykepleien Raufoss har forbedret alle rapporter gjennom døgnet og har
frigjort 12 timer og 30 minutter pr. døgn. Gevinsten for brukere av tjenesten er at de
får tjenester til riktig tid og mer etter ønsker, og de fleste får nå morgenstell og
medisiner før kl. 11.00. Det er bedre faglig kvalitet og muligheter for ekstra oppfølging
av enkeltbrukere ved behov. For tjenestens ansatte er gevinsten mer
internundervisning, etisk refleksjon og kvalitetssikring av dokumentasjon gjennom
bedre tid til å ivareta det.

Organisasjonens samlede gevinstpotensial er fortsatt stort, og vi arbeider systematisk med å
identifisere gevinstmuligheter slik at gevinstrealisering blir en naturlig del av den daglig
driften. Slik kan vi sikre en stadig forbedring av kvaliteten og kvantiteten på tjenestene til
kommunens innbyggere.

Intervjuer med ledere og ansatte
Elisabeth Lund , tjenesteområdeleder Kultur
Hvor lenge har du jobbet i en Leanenhet?
Vi var i gang med egen tavle fra april 2016.
Opplever du at din enhet er en lærende organisasjon? Ev. på
hvilken måte?
Ja. Målene er at vi skal bli en enda bedre, lærende organisasjon med
Lean, spesielt opp mot de ulike fagområdene. Tavla er med på å
løfte fram og synliggjøre fagområdene.
I begynnelsen var det mye systematisk rydding på fellesområdene.
Nå jobber vi med å synliggjøre og sette mål for de ulike fagområdene.
Tavla er et godt instrument for å hjelpe hverandre og samarbeide bedre.
Ulike fagområder til tross: Vi bistår i større grad når vi er orientert om hva alle gjør og har
fokus på. Vi vet mye mer nå (systematisk) om hva som skjer.
Vi har fått mer fart på å samle Fyrverkeriet om vår felles visjon: «Gnistrende kultur som setter
spor». Vi har utarbeidet nye felles mål basert på kommunens strategi.
Hvordan tar dere vare på forbedringer og gevinster?
Vi har ikke kommet langt i gevinstrealisering, men vi har klare mål for hva vi vil oppnå. Til nå
ser vi at vi klarer å frigjøre oss fra stressfaktorene i større grad og derigjennom få mer
arbeidsro. Det handler om at vi «tar ned ballene» som gule lapper og tiltak, og færre ting
glipper. Det gjør at vi kan jobbe med skuldrene mer senket.
Hvilke kritiske faktorer eller fallgruver ser du?
Tavla må oppleves relevant. Dette har vi møtt med at alle lager egne mål (fordi fagområdene
er ulike). Alle må med. Leder skal bidra til at alle ansatte skal oppleve eierskap. Leder må
«holde ut». Det er viktig å formidle at dette er pålagt og vedtatt. Leder må være lojal,
samtidig som en skal være lydhør for ansattes innspill og behov.
Vi skal vurdere godt nok om alle gule lapper (ideer) skal omsettes i tiltak, og vi må gi lange
nok frister for gjennomføring.
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Andre ting
Jeg gleder meg veldig til alle mine driftsenheter er på (mangler én), fordi måten å tenke på
(kontinuerlig forbedring og løpende evaluering) er bare positiv.

Per Olav Strande, tjenesteområdeleder og rektor Voksenopplæring
Hvor lenge har du jobbet i en Leanenhet?
Vi startet med Lean i et samarbeid med Nav Fokusavdelingen og
norskavdelingen her i 2015. Dette ble avsluttet i løpet av året. Fra
høsten 2016 er Voksenopplæring en ny Leanenhet.
Vi hadde vårt første tavlemøte i januar 2017.
I tillegg har jeg erfaring med Lean fra Rådmannens ledergruppe, der
vi også er inne i en spennende prosess.
Opplever du at din enhet er en lærende organisasjon? Ev. på
hvilken måte?
Det jeg forbinder med en lærende organisasjon, er et utviklende fellesskap preget av
teamarbeid der vi lærer av og støtter hverandre, med mål om å gjøre hverandre gode. Vi har
gode tradisjoner for dette i Voksenopplæring, selv om vi alltid kan bli bedre.
Et annet kjennetegn ved en lærende organisasjon, er målstyring. Gjennom Leanarbeidet, har
vi blitt mer bevisst våre mål og hva som er vår kjernevirksomhet.
Vi merker at Lean bidrar sterkere til medarbeidermedvirkning, og jeg tror de ansatte opplever
større mulighet til å komme med innspill. Det er stor forskjell i størrelsen på de ulike
avdelingene hos oss. Største avdeling tar naturlig nok størst plass, men alle har lik mulighet
til å medvirke.
Hvordan tar dere vare på forbedringer og gevinster?
Forslag og ideer kommer inn på tiltakslista og blir gjort noe med. Jeg oppfordrer ansatte til å
gå til tavla, lese og se hva vi faktisk har oppnådd av forbedringer. Mye er småting, men det
skaper motivasjon.
Vi har ikke holdt på så lenge, men vi ser allerede gevinster etter verdistrøm knyttet til
vikarjobbing. Frigjort tid og hva den omsettes i, er målepunkt på tavla.
De ansatte er motiverte, og det bærer frukter når vi er tro mot modellen. Tradisjon og
trygghet for å kunne ta opp saker ligger i bunn.
Vi har bedre tid på fellesmøter fordi tavlemøter tar unna «småting». Fellesmøtene kan nå
brukes til temamøter. For eksempel har vi alltid hatt punktet «noe på hjertet» som fast sak på
fellesmøter. Dette punktet kunne ta mye tid, men er nå blitt til en gul lapp på tavla.
Hvilke kritiske faktorer eller fallgruver ser du?
Vi må følge opp og bruke verktøy fra verktøykassen. Lean er mye mer enn tavlemøter, og vi
har behov for å øve på å bli flinkere til å bruke verktøy utenom tavlemøtene for å utvikle
systematikk og lik praksis. Dette arbeidet tar tid, og det må vi godta. Tidsbruk til analyser får
vi igjen for i etterkant. Det er viktig til enhver tid å ha gode målepunkter som ansatte opplever
relevante.
Lean som tankesett bidrar til medvirkning og derigjennom medarbeidertilfredshet. Men
brukermedvirkning må inn i større grad, noe jeg har blitt mer opptatt av den siste tiden, blant
annet gjennom Innovasjonsstudiet i 2016.
Med Lean skal vi bli enda bedre til å videreutvikle våre tjenester. Vi skal være mer presise i
hva som er vår kjernevirksomhet gjennom tydelige mål og forventninger som alle ansatte og etter hvert deltakerne - er godt kjent med.

20

Mona Bråthen driftsenhetsleder, Veltmanåa barnehage
Hvor lenge har du jobbet i en Leanenhet?
Veltmanåa barnehage startet i februar 2016.
Hvilke gevinster merker tjenestemottaker?
Når det gjelder de områdene som vi til nå har jobbet med, så tror jeg
ikke ungene eller foreldre har merket så mye.
Hva har dere lykkes med i Leanarbeidet?
Ansatte tar mer ansvar. Jeg opplever at det er større grad av
medbestemmelse. Vi har fått mer orden på saker og ting. Folk er
bevisste på det vi driver med. Det forplikter når jeg sier: «Dette skal på tavla, og jeg vil
etterspørre.» Det er alvor, men på en positiv måte. F.eks. fokusområde realfag der vi er
opptatt av å dele god praksis og gode historier.
Vi jobber med å bryte ned mål slik at vi kan identifisere forbedring.
Har du råd til andre enheter som skal i gang å jobbe etter Leanprinsippene?
Vi skal skynde oss langsomt. Jeg tenker at ting tar tid. Jeg brukte i tillegg tid på å lære excel i
oppstart.
Da vi startet innføring, var mange med på kurs. Det var lurt. Det er viktig at så mange som
mulig får anledning til å delta på grunnopplæringen. Dette gir større eierforhold, og de som
går kurs føler større ansvar for Leanarbeidet. Jo flere som deltar, jo flere kan være med å dra
arbeidet.
Det hadde vært fint å få etablert et samarbeid rundt forbedringsarbeid barnehagene imellom.
Jeg tenker at samarbeidsmøter barnehagene imellom av og til kunne erstatte Lean
lederforum.

Nina Nedberg, driftsenhetsleder Kulturskolen
Hvor lenge har du jobbet i en Leanenhet?
Vi startet høsten 2015, så vi har jobbet etter prinsippene i ett og et
halvt år nå.
Hvilke gevinster merker tjenestemottaker?
Forbedringer bidrar til større brukerfokus, og alle er mer
oppmerksomme på brukeren. Vi snakker om brukertilfredshet hver
uke.
Vi målbærer utfordringer i større grad. Gule lapper løfter fram og
sørger for at vi gjør noe med det. Vi har for eksempel ryddet i ventelister. Lærerne har et mer
personlig ansvar for innhold i Kulturskolen generelt, og ikke bare for «sin» elev. Eleven
forholder seg til Kulturskolen og ikke bare «sin» lærer.
Jeg opplever at vi er mer opptatt av publikum og samfunn, hva de ønsker, nå enn før Lean.
Hva har dere lykkes med i Leanarbeidet?
Det er enklere å gjennomføre arbeidet med fagplaner fordi målene er visualisert på tavla. Vi
samarbeider med andre i større grad.
Det er lettere å se sammenhengen i det vi gjør gjennom hele linja fra topp og ut.
Vi snakker om «vår» elev, og vi jobber i team.
Antall forbedringsforslag i 2016 er 234! (Kulturskolen har 5,7 årsverk.)
Har du råd til andre enheter som skal i gang å jobbe etter Leanprinsippene?
Det er viktig å være grundig, men innføring må tilpasses personalgruppen.
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Det aller viktigste er involvering av ansatte. Hvordan få ansatte til å se nytten? Snakk om det
lenge i forkant av oppstart. Små drypp før vi begynner. Hvorfor og hva kan Lean hjelpe oss
med?
Få engasjert personalet og la dem skjønne at det er de selv som er med på å styre og skape
Kulturskolen.
Andre ting
Når det er bestemt at enheten skal starte: Gå inn med hele deg! Du må ønske det som leder.
Entusiasme smitter.

Jane Andreassen, saksbehandler Barnevernstjenesten
Hvor lenge har du jobbet i en Leanenhet?
Jeg var med på oppstart 2012 og ny start høsten 2015.
Hva har Lean betydd for deg og den tjenesten du representerer?
Det er bra at vi har fått en fast arena for å ta opp både positive og
negative ting. Det er positivt at vi har fokus på å se nye måter å tenke
på. Prosessen(e) åpner for å gjøre ting annerledes.
F. eks. håper jeg at mine bidrag/forslag var med på å utløse at vi
begynte med startmøter.
Vi kan få mye nytte av systematisk forbedring dersom vi klarer å engasjere folk mer.
Det har lett for å bli mye prat, og da blir tavlemøtene for lange. Kan ledelse av tavlemøtene
gå på omgang for å få mer eierskap til prosessene? Jeg tror det er lettere å komme med
forslag da.
Hvordan engasjerer du deg i Leanarbeidet? Hva er ditt bidrag?
Jeg foreslo å flytte ressurser fra undersøkelsesteam til mottak for å bidra til kortere
undersøkelser. Løsningen ble startmøter.
Jeg bidrar med forslag på Leantavla.
Jeg mener at vi må handle mer og prate mindre.
Hva er det viktigste dere har oppnådd?
Startmøter. Denne måten å jobbe på bør brukes mye mer. For å få til dette må flere
saksbehandlere lære å gjennomføre slike møter. Alle i undersøkelsesteam bør kunne dette.
Dersom alle kan, vil sårbarhet minskes.
Vi går ofte for bredt ut i undersøkelsessaker. Erfaringer fra startmøter vil bidra til at vi
«smalner inn» og dermed reduserer gjennomløpstid på sakene og unngår fristoverskridelser
i større grad.

Inger Kristin Gravdahl, hjelpepleier Raufosstun omsorgsboliger
Hvor lenge har du jobbet i en Leanenhet?
Raufosstun omsorgsboliger har ikke startet med Lean, men jeg har
jobbet ett år på sykeavdeling 1 på Gimle. I tillegg hadde jeg 10 ukers
praksis på Gimletun i forbindelse med videreutdanning. Begge disse
enhetene jobber etter prinsippene og har gitt meg et innblikk i hva det
er.
Hva har Lean betydd for deg og den tjenesten du representerer?
Jeg er opptatt av orden og ryddighet. Det er viktig å finne det jeg skal
ha når jeg trenger det. Det å ha gode rutiner f. eks. knyttet til sårstell og
medikamentadministrasjon er veldig viktig.
Jeg merker stor forskjell på enheter som har innført prinsippene i Lean og de som ikke har
det. Å komme til Gimle var flott. Det er så lurt å ha rammer.
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Jeg blir fort frustrert når ting ikke er på plass eller satt i system. Det skal være så trygt på en
arbeidsplass at alle kan gjøre det riktig. Det handler om kvalitetssikring i praksis og sikkerhet
knyttet til HMS.
De fleste på avdelingen gleder seg til å komme i gang med Lean, og vi har begynt å øve oss
litt. Vi har en minitavle som vi bruker til «gule lapper» for å ta vare på ideer og innspill. Det er
mye i en ny avdeling som skal på plass.
Hvordan engasjerer du deg i Leanarbeidet? Hva er ditt bidrag?
Jeg har merket alle hyller og skap på det nye kjøkkenet i omsorgsboligen og standardisert
(hvor mye og hvor ting skal være). Jeg har laget enkel instruksjon for ovnen – alle skal kunne
gjøre det rett!
Jeg snakker positivt om Lean. Jeg er opptatt av å plassere ansvar og frister, og jeg gjør det
jeg får ansvar for.
Hva er det viktigste dere har oppnådd?
Når min avdeling skal innføre Lean, håper jeg å frigjøre tid til andre viktige oppgaver. Men
det må settes fokus på og implementeres i hverdagen vår. Vi har mange områder å ta tak i:
Måltider, kjøkken, skyllerom, medikamentrutiner osv.

Vegen videre
Det er planlagt oppstart av 9 enheter i 2017, med 6 enheter i vårhalvåret og 3 enheter i
høsthalvåret.
Reinsvoll og Raufoss ungdomsskoler blir Leanenheter på starten av 2017. De har valgt
Kulturanalyser som tilnærming til Lean i første fase.
I tillegg er det planlagt opplæring for 7 øvrige enheter: Lønningskontoret, Gimlevegen
omsorgsboliger, Vestrumenga barnehage, Planavdelingen, Raufosstun omsorgsboliger, Nav
ledelse og avd 4. på Nav (Integrering og arbeid).
Alle avdelinger på Nav blir inkludert i et opplæringsprogram i 2017, da de 3 første enhetene
som fikk opplæring nå har behov for å revitalisere sitt Leanarbeid etter omorganiseringen og
for oppdatering til ny forbedret Lean innføringsmodell.
Vi tilbyr også bistand til hjemmesykepleien etter omorganisering og sammenslåing
høst/vinter 2017.
Ved utgangen av 2016 veiledet Utviklingsenheten fortsatt i 17 av total 34 Leanenheter.
Tiltak i fremdriftsplanen for alle sju områdene i strategien prioriteres høyt også i fortsettelsen.
Evaluering av strategien er planlagt innenfor første kvartal 2017.
Det jobbes kontinuerlig med ulike tiltak for å støtte og bistå enhetene slik at enhetene kan
lykkes i å ta over sitt forbedringsarbeid i egen regi. Hovedutfordringen er ledelse. Vi har
forventninger til at Rådmannens lederutviklingsprogram 2017/2018 skal øke kompetanse og
mestring og dermed øke forutsetningen for å lykkes hos flere ledere.
Vi planlegger gjennom Lean og vårt systematiske forbedringsarbeid å ta
brukermedvirkningen på større alvor. Nytenking rundt brukermedvirkning kan heve kvaliteten
både på forbedringsprosessene og resultatene.
Det er tradisjon i kommunen for brukermedvirkning på ulike nivåer, blant annet gjennom
brukerundersøkelser, faste samarbeidsmøter med brukerrådene, gjennom høringer,
prosjektinvolvering eller planprosesser med brukerorganisasjonenes deltagelse.
Men metodene som benyttes og hyppigheten på medvirkningen er ikke tilstrekkelig for å få
reell medvirkning i Lean forbedrings- og utviklingsarbeid. Vi ønsker en ny arbeidsform der
samhandling med innbyggere/brukere blir en del av forbedringsarbeidet.
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Hvordan bli bedre?
Tør vi å slippe brukeren til?
Vi må tørre å utfordre og evaluere oss selv.
For å få til en reell brukermedvirkning med verdifull og ny innsikt for tjenesteområdene, må vi
tenke nytt i forhold til samhandling med innbyggerne.
Brukermedvirkning kan gi oss økt treffsikkerhet i utforming og utvikling av tjenester der fagog brukerkompetansen utfyller hverandre. Resultatet vil øke opplevd kvalitet for
tjenestemottaker fordi vi i løpende dialog med bruker vil kunne spisse tiltak i større grad.
Brukermedvirkning handler om å involvere brukerne i utformingen
av tjenestene. Det handler om å ta med bruker på råd når vi jobber med forbedring av
prosesser og tjenester.
Utviklingsenheten jobber med ulike metoder for å involvere tjenestemottakerne i utforming og
forbedring av tjenestene.
Målet er mer systematisk brukermedvirkning som virkemiddel for å kvalitetssikre, forbedre og
utvikle tjenestene.
Vi jobber med flere metodiske tilnærminger:
 Tjenestedesign
 Intervjuer med brukere i analysefasen for å forbedre arbeidsprosesser i
tjenestene.
 Brukerdeltagelse i analysefasen på workshop med ledere og øvrige ansatte i
tjenestene.
 Dialog med tjenestemottakere underveis i analysefasen og med tjenesteutøverne
som tilhørere. Avsjekk og kvalitetssikring av at vi er på riktig veg. (Viktige
spørsmål: 1. Opplever du/dere noen utfordringer som vi ikke har identifisert? 2.
Har du/dere ideer til forbedringer som tjenesten selv ikke ser? 3. Hvordan
opplever du kommunikasjonen i kontakt med tjenesten?)
Når casene for forbedringsprosessene er identifisert, vil vi tenke kritisk gjennom hvilken
metode som kan gi god informasjon om brukerne og deres behov.
Metoden vi velger må også være egnet til å gi svar ut fra det formålet og de
problemstillingene vi har.
Etter utprøving av ulike tilnærminger vil vi evaluere, lære og forbedre
brukermedvirkningsprosessene løpende.
Vi har som nevnt arbeidet med ulike modeller og startet med forsøk. Dette arbeidet fortsetter
i 2017.
Det arbeides nå med flere viktige forbedringsområder i innføringsmodellen som vi også skal
fortsette å arbeide med i 2017.
Ett område er kulturanalyser. Gjennom å se nærmere på hvordan mennesker kan utvikle
felles mønstre av meninger og holdninger som gir seg utslag i bestemte måter å handle på,
kan vi skape samsyn og forståelse rundt hvordan enhetene egentlig fungerer. Når vi
gjennom kulturanalyser legger til rette for at ledere og øvrige ansatte forstår NÅ-kulturen, kan
enhetene i fellesskap også etablere et kulturelt målbilde. Videre er det et godt utgangspunkt
for å jobbe systematisk med å endre/påvirke kulturen parallelt med at det jobbes med flyt i
prosesser. Mange studier dokumenterer at kultur er minst like viktig som struktur for hvordan
organisasjoner fungerer.
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Et annet område vi jobber med, er prinsipper for lærende lederskap. Vi er opptatt av å bidra
til å utvikle ledere som trekker i riktig retning og lager gode rammeverk for å dra lærdom ut
av det daglige arbeidet.
- Hvordan jobbe for å skape en lærende hverdag?
- Hvordan skape trygghet for læring?
- Hvordan jobbe strukturert med læring?
Lykkes vi med at alle enheter etterlever disse prinsippene, så blir vi en lærende organisasjon
som lærer av seg selv. At hverdagene blir lærende, er avgjørende for å lykkes med Lean
kontinuerlig forbedring på lang sikt.

18.april 2017
Kari Bjørnerud Børthus
Leder for Utviklingsenheten
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