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Dette er rapport nummer 7 siden kommunens Lean-reise startet i 2011.
Etter innledningen omtales den nye virksomhetsstrategien.
Generasjon 2, strategi for Lean kontinuerlig forbedring og lærende organisasjon ble utarbeidet
første halvår 2018 og vedtatt i rådmannens ledergruppe 28.05.2019.
Videre beskrives status i arbeidet med virksomhetsstrategien.
Egne kapitler omtaler de viktigste utviklingsområdene og status i Utviklingsenheten.
Rapporten har så et lite kapittel om kommunens samlede gevinstregnskap. Dette er gevinster som
er dokumentert etter arbeidet med forbedrings- og utviklingsprosesser i Lean-enhetene.
Utviklingsenheten har i denne rapporten for siste gang totaloversikt på gevinster og
gevinstrealisering. Arbeidet med et helhetlig regnskap på gevinster i alle enheter er svært
ressurskrevende for utviklingsenheten å ha oversikt over. Gevinstbeholdning øker i omfang og
kompleksitet.
Nytt for året er at Utviklingsenheten ikke lenger rapporterer på status for aktiviteter i Lean-arbeidet i
rådmannens ledergruppe og tjenesteområdene. Store deler av organisasjonens enheter er nå blitt
Lean-enheter, og arbeidet med å holde oversikt på status i aktiviteter er overført til lederne.
Rapportering på aktiviteter og gevinster av forbedrings- og utviklingsarbeid skal bli en integrert del
av kvartals– og årsrapporteringen.
Avslutningsvis i rapporten er det intervjuer med innbyggere som har bidratt til at vi får øvd på nye
arbeidsformer der innbyggerne deltar direkte i vårt forbedrings- og utviklingsarbeid. Dette er et
veldig spennende arbeid som vi har positive erfaringer med i året som har gått.
I vegen videre omtales planer og satsinger for 2019.
45 av kommunens totalt cirka 70 enheter har nå fått opplæring i Lean kontinuerlig forbedring pr. 31.
desember 2018. 1 ny enhet startet opplæring i 2018, og 1 enhet har startet med systematikken på
eget initiativ. 40 enheter er aktive Lean-enheter og jobber nå etter Lean-prinsippene. De øvrige 5
enhetene er avviklet på grunn av nedleggelser eller omorganiseringer.
7 nye ledere i Lean-enheter har fått opplæring og 4 enheter har fått bistand til å revitalisere sitt
Lean-arbeid.
Mange kommuner har ønsket å lære og bli inspirert av vår Lean-reise. Siden 2011 har 112
kommuner tatt kontakt. Alle har fått positiv respons. Noen ønsker å komme på studiebesøk. Andre
ønsker at vi skal komme å formidle våre erfaringer til grupper i overordnet ledelse eller i
ledergrupper innenfor ulike fagområder.
Det er også mange studenter som interesserer seg for vårt forbedrings- og utviklingsarbeid. Siden
2011 har 12 studenter skrevet bachelor og masteroppgaver basert på undersøkelser i vår
organisasjon.
De viktigste utviklingsområdene i 2018 er arbeidet med å få på
plass en ny virksomhetsstrategi for Lean kontinuerlig forbedring
og lærende organisasjon og planlegging og utprøving
av metoder for innbyggermedvirkning.

Leder for Utviklingsenheten
Kari Bjørnerud Børthus
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Lean som virksomhetsstrategi, generasjon 2
Vi skal videreutvikle en organisasjonskultur med et tankesett og en arbeidsform som sikrer at
vi klarer å utløse organisasjonens forbedringspotensial. Vi skal identifisere gevinstene, ta
vare på dem og omsette dem til gode og bærekraftige tjenester til innbyggerne.
For å sikre kompetansebygging og fremdrift i dette, har det vært prioritert et systematisk
arbeid med tiltak knyttet til de sju satsingsområdene i den første virksomhetsstrategien.
Som grunnlag for ny strategi, ble første generasjon grundig evaluert i 2017. Evalueringen
viste gode resultater på mange områder, og den identifiserte utfordringer på langt færre
områder enn tidligere.
Det er grunn til å feire svært gode resultater i perioden etter pilotene fra 2013 til 2018.
Med utgangspunkt i utfordringsbilde fra evalueringen, ble det utarbeidet en ny strategi
generasjon 2 i første halvår 2018.
Den nye strategien har to overordnede satsingsområder:
Ledelse/kompetanse
Utvikle kompetente ledere
 Innføringsmodellen skal sikre nødvendig kompetanse knyttet til systematisk
forbedringsarbeid og bidra til at ledere opplever å være «et hestehode foran».
 Løpende oppdatering og utvikling både i faste fora og på oppdrag/individuell støtte
sørger for innarbeiding av tankesett, prinsipper og kontinuitet.
System/roller
 Enhetlig forståelse for hvordan vi jobber med Lean kontinuerlig forbedring
- Avklart ansvars- og rollefordeling
- Gode måter å rapportere på
 Helhetlig forståelse og samhandling tjenesteområdene imellom

Framdrift i arbeidet med virksomhetsstrategien
Hovedmålsettingen med Lean som virksomhetsstrategi, generasjon 2 i Vestre Toten
kommune er å yte gode og bærekraftige tjenester for innbyggerne i kommunen.
Handlingsplanen sikrer tiltak på de utfordringsområdene som ble identifisert i evalueringen.
Strategiperioden er fra 2018 til 2023.
Under følger en status for de to satsingsområdene.

Område 1: Ledelse/kompetanse (Utvikle kompetente ledere)
Identifiserte utfordringer:
 Det er ikke tydelig nok at målet med Lean er at vi skal yte gode og bærekraftige
tjenester for kommunens innbyggere.
 Det er ikke alle som har forstått hvordan Lean bidrar til måloppnåelse knyttet til
samfunnsoppdraget (kjerneoppgaver).
 Det settes av for lite tid til refleksjon og planlegging.
 Det er ikke innført gjennomgående målnedbrytning. (for å se sammenheng mellom
overordna mål og mål på egen enhet).
 Rådmannens ledergruppe sine tavler er ikke ferdig utviklet.
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Manglende samarbeid om forbedringsarbeid og gevinster som skapes i ett område,
kan medføre merarbeid i et annet område (silotenking).

Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer
Alle tiltak er under oppfølging. Rutiner og prosedyrer er etablert og forbedres kontinuerlig.

Område 2: System/roller
Identifiserte utfordringer:
 Tjenesteområdeledere har ikke god nok oversikt over forbedringsarbeidet i egne
enheter.
 Forventninger til framdrift er ikke avstemt (tidsbruk og oppfølging).
 Utviklingsenheten bruker tid/ressurser på enheter som ikke kommer videre.
 Manglende definert ansvar i forbedringsarbeidet.
 Veiledning fra Utviklingsenheten har ikke alltid ønsket kvalitet.
 Utviklingsenhetens rolle. Spørsmål som bør avklares.
 Det legges ikke til rette for at innovasjon kan skje.
Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer
Alle tiltak er igangsatt og er under oppfølging. Rutiner og prosedyrer er etablert og forbedres
kontinuerlig.
Handlingsplanen har mange tiltak. Tiltakene er sortert på nivå/område for å forenkle
oppfølging gjennom tavlemøter på de ulike ansvarsområdene.
Etter 2019 vil vi evaluere om tiltakene har ønsket effekt.

Utviklingsområder
Innbyggermedvirkning
Vi har etablert en ny praksis der samhandling med innbyggere er en naturlig del av
forbedrings- og utviklingsarbeidet.
Målet er mer systematisk innbyggermedvirkning der innbyggernes- og tjenestenes
kompetanse utfyller hverandre i arbeidet med å kvalitetssikre, forbedre og utvikle tjenestene.
Utprøving av ulike metoder har vært et prioritert område i 2018.
Vi planlegger og tester innbyggerinvolvering gjennom flere ulike metodiske tilnærminger:






Intervjuer med innbyggere i analysefasen
Innbyggerdeltagelse i analysefasen på workshop med ledere og øvrige ansatte i
tjenestene (verdistrømsanalyse eller andre analyseprosesser)
Dialogkafe
Tjenestedesign
Dialog med tjenestemottaker underveis i analysefasen og med tjenesteutøvere som
tilhørere.

Noen av metodene har vi fått erfaringer med, og andre planlegger vi å teste.
Erfaringer fra dette arbeidet bekreftet verdien av tettere samarbeid med innbyggerne i
utforming av tjenester.
Les om hva innbyggerne sier om denne arbeidsformen i intervjuer senere i rapporten.
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Lean og innovasjon
Under evaluering av første strategi for Lean kontinuerlig forbedring, identifiserte vi faren for
at Lean-arbeidet kan bli begrensende, og at vi underveis i forbedrings- og
utviklingsprosessene ikke legger til rette for innovasjon. Arbeidsformen som fokuserer på
nåsituasjoner i arbeidsprosesser, kan føre til at vi bare forbedrer uten å tenke helt nytt.
Utviklingsenheten ønsker derfor å endre arbeidsformen og legge til rette for innovasjon. Vi
bygger nå kompetanse på innovasjonsmetoder. Vi tester verktøy for å få erfaringer som kan
føre til nye måter å jobbe på.
Vi har et samarbeid med Bærum kommune siden 2012. Dette samarbeidet blir viktig og gir
oss muligheter for å lære av en kommune som har kommet lenger enn oss.
Bærum kommune vant i 2016, Kommunal- og moderniseringsdepartementets
innovasjonspris for sitt målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid.

Fra Lean til lærende organisasjon
Rådmannen har en ambisjon om å ta steget fra Lean kontinuerlig forbedring til å bli en ekte
lærende organisasjon.
Hvordan går vi fra «innføring av Lean» og kontinuerlig forbedring til å bli en ekte lærende
organisasjon?
Mange organisasjoner mislykkes med Lean-satsingen. Statistikker viser at over 80% oppnår
ikke de resultatene de ønsker. Hovedårsaken ligger i at man lærer verktøyene og
strukturelementene i Lean uten å forstå prinsippene og tankesettet som ligger bak.
Vi må etablere en faglig plattform som legger til rette for utviklingen mot en ekte lærende
organisasjon.
- Har organisasjonen en klar læringsagenda?
- Er organisasjonen åpen for avvikende informasjon?
- Unngår organisasjonen å gjenta feil?
- Mister organisasjonen kritisk kunnskap når nøkkelpersoner slutter?
- Handler organisasjonen ut fra hva den vet?
( Lærende organisasjoner 2018, Bjarne Berg Wig)
Vi har mange fagmiljøer i organisasjonen som jobber lærende, men vi har et godt stykke å
gå før vi kan bestå syretesten og smykke oss med tittelen «ekte lærende organisasjon».
Dette blir et prioritert område å jobbe med i 2019.

Status på fremdrift i Utviklingsenheten
Status ressurser:
Ressurser i Utviklingsenheten er 3 årsverk. En medarbeider avsluttet sitt arbeidsforhold
sommeren 2018. Resten av året ble oppgavene ivaretatt med 2 årsverk.
Leder i Utviklingsenheten har lagt vekt på en grundig rekrutteringsprosess for å få inn god og
riktig kompetanse i ledig stilling.
Status på veiledningsbistand i Lean-enheter:
På slutten av året 2018 ga Utviklingsenheten grunnleggende veiledning ukentlig/månedlig i
16 Lean-enheter.
Videre hadde vi opplæring på 7 nye ledere som ble ansatt i godt etablerte Lean-enheter.
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Det er svært viktig at nye ledere raskt får mulighet til å koble seg på, bygge kompetanse på
arbeidsmåten og følge opp det arbeidet som allerede er i gang i enheten. Dette er en kritisk
faktor for utviklingen i forbedrings- og utviklingsarbeidet på enheten
Bare en ny enhet fikk opplæring i 2018. Korta skole startet opplæring i september.
5 Lean-enheter ble evaluert i 2018, noe som betyr at lederne tok over sitt forbedringsarbeid
uten videre veiledning fra Utviklingsenheten.
I tillegg bistår Utviklingsenheten løpende på store og små oppdrag på etterspørsel fra
lederne.
Eksempler på store veiledningsoppdrag er omorganisering av hjemmetjenestene,
sammenslåing av ungdomskolene, planlegging av flytting og forbedret innhold i tjenestene
på Kirkevegen Dag- og avlastningssenter, veiledning i forbedringsteam i prosjekt på
Raufosstun helsehus og bistand til å prioritere satsingsområder i tjenestene, som å få på
plass langsiktige masterplaner, med mer.
Eksempler på mindre veiledningsoppdrag er bistand til å etablere prosjektplaner og søke på
økonomiske midler til ulike prosjekter/satsingsområder. Søknadene i 2018 resulterte i
økonomiske tilskudd på i overkant av kr. 370.000. Dette er viktige bidrag til enhetenes arbeid
med forbedring- og utvikling.
Utviklingsenhetens andre hovedoppgaver:
Utviklingsenheten har et rullerende tematime-program for å vedlikeholde kompetansen i
organisasjonen og som et tilbud til nyansatte, slik at de får gode muligheter for å koble seg
på Lean-arbeidet i sin enhet.
Videre bistår vi rådmannen i å planlegge og arrangere Lean Lederforum 4 til 6 ganger pr.år.
Dette er blitt en viktig læringsarena for ledere i kommunen.
Vi har også bistått med ressurser og kompetanse til planlegging og gjennomføring av
rådmannens lederutviklingsprogram, og rådgivere i Utviklingsenheten deltar i flere av
rådmannens strategigrupper som:
- Lean kontinuerlig forbedring
- Helsefremmende arbeidsplasser
- Digitalisering.
Utviklingsenheten har vært sentrale i arbeidet med å evaluere og utvikle ny strategi for Lean
kontinuerlig forbedring, samt utarbeide tilhørende handlingsplan.
Utviklingsenheten har også ansvar for at opplæringsmodellen evalueres og kontinuerlig
forbedres.
Utfordringer:
Hovedutfordringen er fortsatt at vi bruker mye ressurser på veiledning i enkelte enheter som
ikke evner å overta sitt forbedringsarbeid i egen regi. Det er flere årsaker til disse
utfordringene. Eksempler er mangelfull ledelse, lederskifte, utfordrende arbeidsmiljø, eller at
enheten har for mange satsingsområder samtidig. Disse faktorene gjør det utfordrende å
sette av tid til å bygge kompetanse under opplæringsperioden og til oppfølging/fremdrift i
perioden etter opplæring.
Det har også vært tilfeller der Utviklingsenhetens veiledning ikke har vært god nok.
Lange veiledningsperioder i forholdsvis mange enheter binder opp ressurser og kapasitet i
Utviklingsenheten. Dette forsinker planer for opplæring i nye enheter som står på venteliste
for oppstart.
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En annen utfordring som også har krevd mye ressurser i Utviklingsenheten, er at vi har holdt
oversikt på alle aktiviteter/forbedringsprosesser, gevinster og gevinstrealiseringer i alle
enheter.
Det har vært nødvendig for å holde oversikten og sikre oppfølging/fremdrift.
Disse utfordringene er behandlet og tatt hensyn til i handlingsplanen for nye strategi.
Hovedtiltakene handler her om at driftenhetsledere og tjenesteområdeledere må ta et større
ansvar og eierskap for eget forbedrings- og utviklingsarbeid, og at rapporteringsstrukturen
endres.
Kompetansebygging på rådgivere i Utviklingsenheten:
Utviklingsenhetens rådgivere er opptatt av å utvikle sin kompetanse for å sikre best mulig
kvalitet på veiledningen.
Alle rådgivere har lang erfaring og god kompetanse for oppdragene, men vi må også
prioritere vedlikehold av kunnskap og utvikle oss. Vi leser mye litteratur som vi finner relevant
for organisasjonens utvikling, og er i tillegg opptatt av å «ut i verden» for å fornye oss og
lære sammen med andre. To rådgivere planlegger å gjennomføre studie «Lærende
organisasjoner» med Bjarne Berg Wig i 2019.
Vestre Toten kommune som Lean-organisasjon er fortsatt campus bedrift for
studieprogrammet Lean Ledelse. 2 ganger pr.år kommer det en gruppe erfarne Lean-ledere
fra ulike bedrifter til oss for å studere vårt arbeid. Dette er blitt en viktig læringsarena for oss.
I 2018 fikk vi også muligheten til å være medarrangør og bidragsyter på Lean Forum
Innlandets Lean-konferanse, som ble arrangert her i Fyrverkeriet kulturhus 3. mai. Som
medarrangør får kommunen 100 gratis plasser på konferansen. Dette er et betydelig
kompetanseløft for Utviklingsenheten og organisasjonens ledere.
Andre kommuner:
Utviklingsenheten får fortsatt mange henvendelser fra andre kommuner som vil lære av oss.
I 2018 var det 9 nye henvendelser. Siden Lean-reisen vår startet, har totalt 112 kommuner
søkt inspirasjon og læring fra vårt arbeid med Lean kontinuerlig forbedring.

Status på fremdrift i tjenesteområdene
Utviklingsenheten har i årsrapporten hatt ansvar for å rapportere på status for aktiviteter og
gevinster i alle Lean-enheter.
I etablering av ny strategi ble det vedtatt at dette ansvaret nå legges til tjenesteområdene.
Utviklingsenheten har brukt mye ressurser på disse oppgavene som nå skal brukes til
opplæring i nye Lean-enheter, vedlikehold av kompetansen i hele organisasjonen og
videreutvikling av modellen vi jobber etter.

Gevinster og gevinstrealisering
45 av kommunens totalt cirka 70 enheter har fått opplæring i Lean kontinuerlig forbedring pr.
31.12. 2018.
Gevinster tilsvarende 49,4 årsverk er identifisert pr. 31.12. 2018. Av disse er 36,3 årsverk
rapportert fra enhetene som realisert i ny verdiskapning.
De realiserte gevinstene er omsatt i økt kvalitet / kvantitet i tjenestene, eller det er blitt en
besparelse.
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Høsten 2018 oppnevnte rådmannen en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til nye
rutiner for rapportering på forbedrings- og utviklingsarbeid. Rutinene skal sikre helhetlig
rapportering og oppfølging av forbedringsprosesser, identifiserte gevinster og
gevinstrealisering.
Den nye rapporteringsmodellen skal testes og evalueres i løpet av 2019.
Dette er en viktig milepæl som vil påvirke ansvars- og eierforholdet til forbedringsarbeidet i
tjenestene. Det vil frigjøre ressurser i Utviklingsenheten, slik at planer for opplæring i nye
enheter kan trappes opp.

Intervjuer med innbyggere
Vi ønsket å høre hvordan innbyggerne opplever at kommunen nå etterspør innbyggernes
kompetanse og engasjement i å utforme (designe)? tjenester sammen med kommunen.

Elever på Reinsvoll ungdomskole
Hva tenker du at innbyggerne (elever, foreldre,
pasienter, ungdommer etc.) kan bidra med i
samarbeid med de som jobber i kommunen (skole,
sykehjem, ungdomshus etc.)?
Er dette viktig?
Begge: Det er de som opplever tjenesten som vet
best. De vet best hvordan de har det.
Jonas Hoelsveen, 10 B og Birgitte Ulven, 10A

Birgitte: Jeg har ikke hatt noen arena eller tenkt at jeg kunne komme med innspill før dette.
Jonas: Vi vet ikke alltid hvordan vi kan få formidlet det vi ønsker. Vi kan jo bruke elevrådet,
men har ikke brukt det så ofte.
Dere har fått delta på tre ulike tilnærminger til innbyggermedvirkning.
Individuelle intervjuer med mulighet til å ta med en «venn», deltagelse på
verdistrømsanalyse knyttet til ordens og oppførselsreglementet og den digitale
elevundersøkelsen.
Hvordan opplevde dere å få delta på dette?
Individuelle intervjuer
Jonas: De individuelle intervjuene tror jeg var nyttige fordi det hjalp de voksne i sin prosess,
de fikk se ulike meninger.
Birgitte: Det er fint å vite at det er andre enn elevene som tenker forbedring.
Verdistrømsanalysen
Birgitte: Det var lærerikt å delta på dette. Vi så at ting er sammensatt, og at det er mye å
tenke på. Vi så hvordan lærerne jobbet med kommunikasjon.
Jeg hadde flere innspill enn det jeg trodde selv på forhånd. Ting jeg trodde jeg var i mot,
endte jeg opp med å være for (for eksempel mobilfri skole). Argumentene som kom opp,
gjorde at jeg skiftet mening.
Jonas: Jeg ble tryggere på egne meninger. Det var nyttig å se hvordan lærere samarbeider
med resten av kommunen om utvikling.
Elevundersøkelsen
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Birgitte: Vi fikk fram at lærere er forskjellige. Mange lærere tar imot råd fra elevene om
hvordan ting bør være, men noen kjører likevel sitt eget løp. Det er ikke alltid nok ressurser til
å hjelpe alle.
Jonas: Vi svarte blant annet på om lærere kom presis til timen
Begge: Vi har fått tilbakemelding på hvordan svarene var, og lærerne har spurt elevene om
tips til forbedring.
Hvordan kan din og andre elevers deltakelse bidra til å forbedre skolen?
Jonas: Det er vi som skal lære.
Birgitte: Elevene får en stemme. Det er ikke bare lærere som styrer skolen.
Vi håper det hjelper at de voksne snakker med oss.

Beboer i Korterudvegen omsorgsboliger
Litt om Ragnhild – Hun har en lang
yrkeskarriere bak seg. Hun begynte å jobbe
som 17-åring og var pleier for en syk dame i
tre år.
Hun har også pakket krok på Mustad i 5 år, så
fikk hun to barn og begynte deretter på
Folkets hus, der hun laget mat og serverte
fram til i 1975. I siste del av arbeidslivet var
hun telefonselger for Arbeiderpartiet fram til
2014. Da var hun 70 år gammel.
Ragnhild Hansen

Hva tenker du at innbyggerne (elever, foreldre, pasienter, ungdommer etc.) kan bidra
med i samarbeid med de som jobber i kommunen (skole, sykehjem, ungdomshus
etc.)? Er dette viktig?
For min del er det viktig at de en tar kontakt med følger opp det vi har blitt enige om.
Vi må fortelle hva vi trenger. Hjelperne kan ikke lukte det. Jeg er heldig som har Helge
(ergoterapeut). Jeg kan snakke med ham om hva jeg trenger.
Men løfte/hvilestol får jeg ikke. Det må jeg dekke sjøl, og det har jeg ikke råd til.
Du/ dere har fått delta med innspill på gruppesamtale/dialogkafe til forbedring av
rutiner knyttet til mat og måltider. Hvordan opplevde du å få delta på dette?
Det var ok å delta på dialogkafe.
Vi har ikke stor påvirkning på menyen. Det kunne vært fint å få være med å foreslå meny.
Jeg klager når det er noe jeg ikke er fornøyd med.
Vi har flyttet frokosten på helg etter beboeres ønske. Det skjedde etter kafedialogen.
Hvordan kan din og andres deltakelse bidra til å forbedre tjenestene for beboere i
omsorgsboliger ?
Vi kan jo ikke bidra med noe praktisk da.
Men vi roser de ansatte. Her er de veldig flinke. Det er ikke vanskelig å si fra dersom noe
ikke er godt nok. De hører på meg når jeg sier fra og skjønner det. Det oppleves trygt å si i
fra.
Det er ikke alle beboere som kan gjøre seg forstått. Jeg observerer på vegne av andre
beboere og varsler dersom ting ikke er bra.
Det er trangt i stua der vi spiser. Vi har foreslått å rive en vegg.
Jeg har også foreslått å male. Det er litt mange kvite vegger. Det er behov for litt farger. De
ansatte er enige og har tatt det videre oppover.
Vi har fått en 60 tommer TV i stua. Det er bra.
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Far til bruker av Kirkevegen dag- og avlastningssenter
Hva tenker du at innbyggerne (elever, foreldre, pasienter,
ungdommer etc.) kan bidra med i samarbeid med de som jobber
i kommunen (skole, sykehjem, ungdomshus etc.)? Er dette
viktig?
Det er viktig at vi er med på å forme tilbudet. Vi er med på å få fram
det som betyr noe for den jeg representerer. Jeg kjenner brukeren og
hans behov på en annen måte.
Å få uttale seg, bli hørt og eventuelt kjenne igjen egne innspill gir
trygghet.
Det er lett for ansatte å gå seg fast og glemme noe dersom en ikke
lytter til brukerne og brukerrepresentantene.
Morten Nerødegård

Du har deltatt på «dialogkafe» om forbedring av rutiner knyttet til informasjon og
kommunikasjon samt innhold /aktiviteter i nytt dag- og avlastningssenter.
Hvordan opplevde du å få delta på dette?
Det var fint og kunne med fordel vært gjort på et tidligere tidspunkt. Da kunne vi ha vært
med på å planlegge hvordan bygningen skulle utformes. Det er ikke alltid slik at det
planleggeren tenker, er best. Dialogkafeen kan med fordel gjentas.
Vi bør få tilbakemelding på hvordan innspillene er tatt hensyn til, ellers er hensikten borte.
Uansett resultat; folk må bli hørt, får ytre seg og bli tatt på alvor.
Hvordan kan din og andres deltakelse bidra til å forbedre tjenestene?
Våre innspill bidrar til at brukernes behov blir presentert på en best mulig måte. Det er vi
som kjenner behovet best. Jeg har lært bort mye til ansatte. Dialog er viktig.
Å delta i forbedringsprosessene spisser innsats og gjør det lettere å få tak i brukers behov i
en tidlig fase.

Foreldre i Veltmanåa barnehage (Datter på 5 år)
Hva tenker du at innbyggerne (elever, foreldre, pasienter,
ungdommer etc.) kan bidra med i samarbeid med de som
jobber i kommunen (skole, sykehjem, ungdomshus etc.)?
Er dette viktig?
Vi må være flinke til å delta på foreldremøter. Spennende
temaer drar folk. Det er bra når barnehagen viser bilder. Det er
ikke alle unger som kan fortelle så mye, og bildene sier mye om
barnehagehverdagen. Det er viktig å vite at ungene har det bra
og at de har noen å leke med.
May Hilde Fremstad

Det var fint med «besteforeldredag»/åpen dag. Jeg ønsker forutsigbarhet – dvs. datoer for
aktiviteter som skolebesøk, overnatting etc. i god tid.
Jeg ønsket å delta på «Trygghetssirkelen», men jobber turnus og får ikke deltatt på alt.
Barnehagen er flink til å informere.
Vi foreldre står for arrangementer utenom barnehagen (f eks. juletrefest).
Jeg har fått brukerundersøkelser på nett, men for meg er det enklere med papir i en travel
hverdag. Det tar tid å logge seg inn og svare elektronisk .
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Det er gjort flere grep i barnehagen for å forbedre tjenestene ( blant annet utelek,
måltider, språkstimulering ) Hvordan tenker du at din deltakelse eventuelt kunne
bidratt til å forbedre tjenestene?
Vi kjenner våre unger og bør få vite om eventuelle utfordringer. Generelle utfordringsområder
kan eventuelt være temaer på foreldremøter. Vi kunne jobbe med case på foreldremøter –
hva tenker dere som foreldre?
Jeg er trygg på at ting fungerer greit. Er det noe, kan vi ta det opp på en fornuftig måte. Vi
kan gjerne inkluderes mer, men jevnt over er jeg trygg på at ungene er ivaretatt på alle
områder.

Foreldre i Veltmanåa barnehage (Datter på 2 år)

John Vegar Brovoll og Lill Bente Holm

Hva tenker du at innbyggerne (elever, foreldre,
pasienter, ungdommer etc.) kan bidra med i
samarbeid med de som jobber i kommunen (skole,
sykehjem, ungdomshus etc.)? Er dette viktig?
Vi har et åpent forhold til de som jobber i barnehagen. Vi
kan spørre om alt. Det er lett å si fra dersom noe er
vanskelig eller sårt.
Det er viktig å bli tatt med på råd. Vi har hatt tre barn i
barnehagen. Det er 8 år siden sist, og vi merker at
barnehagen har endret seg til det bedre.

Blant annet ser vi at de er flinkere til å jobbe med skoleforberedelse.
Det er gjort flere grep i barnehagen for å forbedre tjenestene ( blant annet utelek,
måltider, språkstimulering ) Hvordan tenker du at din deltakelse eventuelt kunne
bidratt til å forbedre tjenestene?
Barnehagen kaller inn til foreldremøter. Der deltar en av oss (mest John). Der kan vi ta opp
det vi ønsker, eller levere lapp til Mona dersom det er vanskelig å ta opp i plenum.
Det er mye diskusjon om måltider. Alle har jo sine meninger; for eksempel hva som er
bursdagsmat. Barnehagen vektlegger et sunt kosthold, og vi har blitt enige om en
mellomting.
Vi opplever ikke at det er blitt tatt avgjørelser som vi burde vært med på. Det er fint å bli tatt
med på råd, og vi er åpne for å delta dersom vi inviteres inn.

Vegen videre
Mai 2019 starter ny medarbeider i Utviklingsenheten. Det er viktig å få besatt den ledige
stillingen så teamet kan øke kapasiteten for opplæring i nye Lean-enheter. God kvalitet på
opplæringsperioden blir viktig å prioritere våren 2019.
Utviklingsenheten har ansvar for, og følger opp mange tiltak i handlingsplanen for Leanstrategi, generasjon 2.
Det er planlagt opplæring i seks nye enheter i 2019. Tre starter på våren: Kontor for tildeling
og koordinering, Ungdomshuset og renseanlegget i Breiskallen. Tre starter til høsten:
Planavdelingen, Dag- og avlastningssenteret i Lundersveg og Vestrumenga barnehage.
Vi skal fortsatt prioritere arbeidet med å bygge kompetanse på og teste flere metoder for
innbyggermedvirkning. Det samme gjelder utprøving av metoder for innovasjon. Vi skal også

12

evaluere opplæringsmodellen og praksis knyttet til analyseprosesser, for å legge bedre til
rette for innovasjon.
To medarbeidere i Utviklingsenheten skal gjennomføre studie «Lærende organisasjoner»
med Bjarne Berg Wig. Denne satsingen skal gi organisasjonen mer innsikt i hvordan vi kan
legge til rette for at vi kan bli en ekte lærende organisasjon.
En gradvis erkjennelse av behovet for samarbeid mellom kommunens utviklingsressurser
(spredd på de ulike fagområdene) bør bety et mer formalisert samarbeid. Dette er ressurser i
tillegg til de i Utviklingsenheten.
Vi vil fremme et konkret forslag for rådmannen om formalisert samhandling på tvers av
tjenester og sammen med Utviklingsenheten.
En modell for tettere samarbeid og en delings- og læringsarena vil;
1) Sikre at vi bygger utviklingsarbeid på de samme prinsippene
2) Bidra til bedre flyt og fremdrift. Dette kan også være et viktig steg mot at organisasjonen
kan bli bedre på tverrfaglig samhandling for å skape sømløse tjenester til innbyggene.
3) Hindre at vi arbeider parallelt med de samme oppgavene og minske frustrasjon.
Utviklingsenheten blir også sentral i arbeidet med oppfølging av digitaliseringsstrategien.
Digitalisering handler ikke om teknologi men om mennesker, organisasjon og ledelse.
Teknologi kan først anvendes etter at arbeidsprosessene er optimalisert. Her blir Lean- og
prosesskompetansen i Utviklingsenhetens viktig.
Sentralt i dette arbeidet er kundeverdien (innbyggerne), og de som skal gjøre jobben
(medarbeiderinvolvering). Slike prosesser har Utviklingsenheten nå lang erfaring med å
fasilitere.
Grunnlaget, at vi er en Lean-kommune gir gode forutsetninger for å lykkes med en god
tilnærming til å videreutvikle digitalisering av tjenester.
Det blir også viktig å lykkes med ny rapporteringsform på aktiviteter og gevinster i
forbedrings- og utviklingsarbeidet, slik at fremdrift og gevinstrealisering kan dokumenteres.

17.april 2019
Kari Bjørnerud Børthus
Leder for Utviklingsenheten
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