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Forord 
 
 
Skaun kommune har for andre gang benyttet Kommunekompasset som verktøy for å 

evaluere sin forvaltningspraksis. Hensikten er å få vurdert egen forvaltningspraksis opp 

mot “beste praksis”, og la dette være med på å danne beslutningsgrunnlag for i hvilken 

retning man ønsker at Skaun kommune skal utvikle seg videre.  

 

Denne rapporten angir hvordan Skaun kommune scorer på de ulike fokusområdene som 

Kommunekompasset fokuserer på - både ved denne evalueringen men også ved forrige 

evaluering. Rapporten sammenligner også Skaun kommune med øvrige kommuner i 

Norge som har benyttet denne metodikken. 

 

Resultatene i Skaun kommune er gode på de fleste områdene, og ikke fullt så gode på et 

par områder, når vi sammenligner med de øvrige kommunene som har vært evaluert. 

Kommunens resultat ligger godt over gjennomsnittet i kommune-Norge, og høyest av 

kommunen i sin kommunegruppe, som består av kommuner med mellom 5.000 - 10.000 

innbyggere. Og det har vært en solid utvikling siden første gangs evaluering i 2002. 

 

Det som er verdt å merke seg er at det har vært en omlegging av Kommunekompasset 

siden sist, og krav til systematikk og virksomhetsomfattende/helhetlig fokus er i 

betydelig grad skjerpet. Det betyr at der man nå har høyere score har det skjedd en 

veldig bra utvikling, og der scoren er lavere kan dette i noen grad skyldes skjerpingen av 

kravene i verktøyet slik at man på disse områdene har beholdt nivået siden forrige 

evaluering. Er scoren derimot lik forrige evaluering er det altså også grunn til å glede seg 

over en fremgang siden sist. 

 

KS-Konsulent as takker for oppdraget og ønsker Skaun kommune lykke til videre med et 

spennende og viktig utviklingsarbeid. 

 

 

Oslo, mai 2012 
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1. Generelt 
 

Kommunekompasset er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjon 

og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet tar utgangspunkt i at en 

kommune er en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver:  

 

 Kommunen som politisk-demokratisk arena  

 Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne  

 Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter 

 Kommunen som samfunnsutvikler  

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene.  

 

Kriteriene ble utviklet av en internasjonal ekspertgruppe i forbindelse med utdelingen av en 

pris til "Årets kommune" i 1993. Ansvarlig for prisutdelingen var den tyske allmennyttige 

Bertelsmann Stiftung. Disse kriteriene er siden tilrettelagt og tilpasset for norske forhold av 

professor Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo og 1. amanuensis Morten Ødegård 

ved Universitetet i Agder (se Kommunekompasset, Evaluering i kommunal 

organisasjonsutvikling, Kommuneforlaget 1997, for en nærmere presentasjon). Verktøyet 

blir fortløpende oppdatert av KS/KS-K, for at det til en hver tid skal være tilpasset 

omgivelsene og hva som er beste praksis for en kommune. Verktøyet er senest revidert i 

februar 2010, denne gangen i samarbeid med søsterorganisasjonene til KS i Sverige og 

Danmark. Det betyr at Kommunekompasset fra 2010 er et skandinavisk verktøy, noe som 

vil muliggjøre sammenligninger på tvers av landegrensene. Se nettsiden 

http://stratsys.se/skl2/ for å sammenligne Skaun med øvrige norske, svenske og danske 

kommuner som har benyttet Kommunekompasset siden 2010. Her kan man også 

sammenligne kommuner på de enkelte dimensjonene, samt finne absolutt beste praksis 

(«Gullstjerner»). Vi vil allikevel påpeke at den største verdien med Kommunekompasset er 

å bruke det som et støtteverktøy for utvikling av egen kommunal forvaltningspraksis. Det 

vil si at man etter en vurdering velger seg ut en del områder som man setter i gang et 

systematisk utviklingsarbeid på. Etter 2 -3 år kan man gjennomføre en ny evaluering og 

man vil kunne vurdere om igangsatte tiltak har hatt ønsket effekt. 

 

For enklest å forklare hvordan Kommunekompasset virker, kan man trekke paralleller til 

skolen. I skoleverket finnes det en Læreplan som sier noe om hva elevene bør kunne på de 

ulike trinnene. Det finnes altså en “idé” om hva som er det optimale kunnskapsnivået. 

Elevene får karakterer som beskriver hvor nærme dette idealet de er. På samme måte 

finnes det en ”idé” om hva som er den “optimale kommune”. Kommunekompasset vurderer 

hvor langt unna eller hvor nærme man er dette idealet. 

http://stratsys.se/skl2/
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Idealkommunen som beskrives av Kommunekompasset, er en kommune som jobber 

systematisk og planmessig, som vektlegger resultater og effektivitet, som er åpen og 

brukerorientert, som kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater og som evner å lære 

av denne evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, lærende og 

politisk målstyrt kommuneorganisasjon.  

 

2. Metode 
 

Kriteriene i Kommunekompasset består av følgende 8 fokusområder: 

 

1. Offentlighet og demokrati 

2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering 

3. Politisk styring og kontroll 

4. Lederskap, ansvar og delegasjon 

5. Resultatfokus og effektivitet 

6. Kommunen som arbeidsgiver 

7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 

8. Kommunen som samfunnsutvikler 

 

Kriteriene tar sikte på å beskrive kommunenes faktiske systemer, rutiner og programmer 

på disse forskjellige områdene, altså deres iverksatte tiltak, gjeldende prosedyrer og 

løpende forvaltningsprosesser på vurderingstidspunktet. Planlagte, men ikke igangsatte 

prosesser og oppgaver, honoreres ikke. Kommunene som evalueres må kunne 

dokumentere sine tiltak på de forskjellige områdene for å få uttelling for dem.  

 

Poenggivningen på hvert spørsmål avgjøres av: 

 

 System/prosess – hvor omfattende, gjennomarbeidet og dokumentert 

systemet/prosessen er i kommunen 

 Omfang – i hvor stor del av kommunen systemet benyttes  

 Resultat – hvordan kommunen evner å lære av resultatene samt ta de inn i den 

videre utviklingen av organisasjonen 

 Evaluering/analyse – hvordan kommunen utvikler systemet/prosessen og bruker 

det over tid 

På hver av disse 8 fokusområdene måles kommunens resultater ut i fra til sammen 177 

spørsmål/indikatorer. Det kan scores inntil 100 poeng på hvert hovedområde, i alt 800 

poeng.  
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I Skaun kommune er det gjennomført intervjuer med ordfører, formannskap, rådmann, 

enhetsledere, stab og hovedtillitsvalgte. På bakgrunn av svarene i intervjuene har KS-K gitt 

en scoresetting på de åtte fokusområdene. 

 

3. Resultat 
 

Kommunekompasset er et standardisert verktøy. Dette betyr at verktøyet og scoresettingen 

benyttes på samme måte i alle andre kommuner som blir evaluert. Fordelen med dette er 

at kommunene, i tillegg til å kunne sammenligne seg med seg selv over tid, får en mulighet 

til å sammenligne seg med andre dersom det er ønskelig.  

 

I og med at det er ulike muligheter for organisasjonsutvikling i kommune-Norge, avhengig 

av ressursgrunnlag og kompetanse i den kommunale organisasjon, har vi valgt å gruppere 

resultatene fra kommunene etter kommunestørrelse basert på innbyggertall.  

 

Kommunekompasset i Norge opererer med tre grupperinger: 

 

 Mindre enn 5.000 innbyggere 

 Mellom 5.000 – 10.000 innbyggere 

 Mer enn 10.000 innbyggere 

 

Skaun kommune tilhører gruppen kommuner med mellom under 5.000 – 10.000 

innbyggere. I denne gruppen er det totalt 12 kommuner som er evaluert en eller flere 

ganger ved hjelp av Kommunekompasset i Norge.   

 

Skaun kommune scorer totalt 425 poeng av 800 mulige. Dette er et resultat godt 

over snittet blant de norske kommunene som er blitt målt. Resultatet ligger øverst blant de 

12 kommunene med mellom 5.000 – 10.000 innbyggere som er evaluert ved hjelp av 

Kommunekompasset. Dette gruppegjennomsnittet ligger på 305, som er under 

gjennomsnittet for alle norske kommuner som ligger på 347. Forskjellene fremkommer i 

diagrammet nedenfor: 
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De blå stolpene i diagrammet visualiserer den variasjonen i gjennomsnittlig score som vi 

vanligvis ser mellom små / mellomstore kommuner og gjennomsnittet. Hva som faktisk gjør 

at det er slik, er det vanskelig å si sikkert. Men ut i fra det tallgrunnlaget KS-K besitter, ser 

det ut til at det er en sammenheng mellom kommunestørrelse og resultat i 

Kommunekompasset. Dette er ikke så underlig i og med at større kommuner ofte kan dra 

stordriftsfordeler av å drive med utviklings- og forbedringsarbeid. Dette gjør at resultatet i 

Skaun fremstår i et enda bedre lys ved at kommunen er mellomstor i norsk sammenheng 

og likevel greier å levere et så bra resultat.  

 

Hvis vi ser på totalscoren for Skaun sammenlignet med de andre kommunene, ligger Skaun 

i øverste halvdel av landets kommuner. Nedenfor følger oppsettet som viser resultatet fra 

samtlige kommuner1. Skauns resultat er vist som røde stolper. 

 

                                                 
1
 Kommunekompasset gjennomgikk en omfattende revisjon i 2010. Den nye Kommunekompassversjonen er noe 

mer krevende enn den gamle, så resultatforholdet mellomkommuner som er evaluert etter ny (blå stolper) og 

gammel versjon (grå stolper) er ikke helt sammenlignbare. En analyse av svenske kommuner viser at det skiller 

mellom 50-70 poeng på ny og gammel versjon. Det vil si at skal man sammenligne Skaun med kommuner der 

resultatet er presentert med gråfarge, så må man plusse på 50-70 poeng på Skauns resultater i denne rapporten 

for å få sammenlignbare størrelser.  
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Dersom vi begrenser utvalget til kommuner med mellom 5.000 – 10.000 innbyggere ser 

bildet slik ut: 
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Også her er Skauns poengsummer markert med røde søyler, og vi ser at fra å ligge nest 

nederst i utvalget ved forrige evaluering, plasserer Skaun seg nå på topp i utvalget med 

klart beste poengsum.  

 

De blå søylene er evalueringer med ny versjon og de grå er evaluering med gammel 

versjon av Kommunekompasset. Også her må man legge til 50-70 poeng på de blå søylene 

for å kunne sammenligne med de grå. 

 

I det videre forlater vi total scoren og går ned til de enkelte fokusområdene. I tabellen 

nedenfor kan vi se hvordan scoren på de åtte fokusområdene fordeler seg for Skaun 

kommune: 
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Som vi ser scorer Skaun kommune godt på mange av områdene og hvor kun et område 

skiller seg ut med lav score. Best kommer følgende områder ut: 3 Politisk styring og 

kontroll (76 poeng), 4 Lederskap, ansvar og delegasjon (68 poeng) og 5 Resultatfokus og 

effektivitet (63 poeng). Midt på treet ligger følgende områder: 2 Tilgjengelighet, innbygger- 

og brukerorientering (43 poeng), 6 Kommunen som arbeidsgiver (50 poeng), 7 

Utviklingsstrategi og lærende organisasjon (46 poeng) og 8 Kommunen som 

samfunnsutvikler (49 poeng). Lavest scorer kommunen på: 1 Offentlighet og demokrati (29 

poeng). Her ser vi at resultatene har forbedret seg betydelig på seks av områdene. 

 

I spindeldiagrammet nedenfor har vi sammenlignet Skaun kommune med alle de andre 

kommunene i landet (38 stk) som er evaluert etter Kommunekompasset av KS-Konsulent 

as2: 

 

                                                 
2
 I tillegg har Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo gjennomført et ukjent antall 

Kommunekompassevalueringer 
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Blå linje illustrerer Skauns resultat i 2002, rød linje illustrerer årets resultat, mens grønn 

linje er gjennomsnittlig score på landsbasis p.t. 

 

Som vi ser av diagrammet scorer Skaun over gjennomsnittet på seks av områdene på 

denne evalueringen – område 2 Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering, 3 Politisk 

lederskap og styring, 4 Lederskap, ansvar og delegasjon, 5 Resultatfokus og effektivitet, 6 

Kommunen som arbeidsgiver, 7 Utviklingsstrategi og lærende organisasjon. Mens man på 

to av områdene scorer lavere enn landsgjennomsnittet – områdene 1 og 8. Sammenligner 

vi med 2002 resultatet lå Skaun under landsgjennomsnittet på de aller fleste områdene. 

 

Hvis vi sammenligner med bare kommuner som har mellom 5.000 – 10.000 innbyggere, så 

endrer bildet seg noe: 
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Her ser vi at avstanden til gjennomsnittet endrer seg. 

 

Nå ligger Skaun fortsatt betydelig over gruppesnittet på seks av områdene – 2,3, 4, 5, 6 og 

7, mens på områdene 1 og 8 ligger kommunen jevnt med gjennomsnittet i gruppa. 

 

I det påfølgende vil vi gjennomgå alle de 8 fokusområdene. Vi vil peke på sterke og svake 

sider, samt si noe om grunnlaget for scoresettingen og hva som skal til for ytterligere å 

forbedre forvaltningspraksisen på hvert område. 
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4. Forvaltningspraksis pr fokusområde 
 

FOKUSOMRÅDE 1 
Poeng 
2012 

 

Offentlighet og demokratisk 
kontroll 

29 

 
 

    Sum Max 

1 Offentlighet og demokrati 29 100 

1.1 Fins det en plan / strategi for utvikling av demokrati og informasjon? 2,3 15,0 

1.2 Hvordan informeres innbyggerne? 1,0 20,0 

1.3 Hvordan informeres innbyggerne om resultater? 4,6 25,0 

1.4 Hvordan fremmes innbyggerdialog og deltakelse? 15,4 30,0 

1.5 Etikk - hvordan motvirkes korrupsjon? 5,5 10,0 
 

 

Fokusområdet tar for seg kommunens kontakt med innbyggerne sett i et demokratisk 

perspektiv. Skaun kommune har ikke etablert en helhetlig og overordnet tenkning eller 

strategi for hvordan utvikle og ivareta demokratiperspektivet, men perspektivet er forankret i 

kommuneplanens samfunnsdel. Og det fins ikke en informasjonsstrategi eller en 

informasjonsplan for kommunen.  

 

Politiske møter kunngjøres kun på kommunens internettside. Møteinnkallinger, 

saksutredninger og protokoller ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider og kan også 

hentes hos servicekontoret på forespørsel. Kommuners saksutredninger er gjerne både 

omfattende og komplekse for innbyggere generelt. En måte å gjøre innholdet mer tilgjengelig 

på for innbyggerne er å skrive korte og forenklede sammenfatninger som aktivt kan gjøres 

kjent for innbyggerne. Dette er det ikke praksis for i Skaun.  

 

Kommunestyrets møter overføres ikke direkte på internett, tv eller radio. Kommunen har 

forøvrig ikke tatt i bruk andre elektroniske medier for å komme i kontakt med innbyggerne. 

Kommunen har valgt ikke å ha en egen avis / infoskriv til kommunens innbyggere etter at 

Skauningen ble «nedlagt» i 2008. I de sammenhenger hvor kommunen selv har behov for 

aktivt å informere innbyggerne kontaktes lokalavisa for spalteplass.  

 

Når det gjelder å kommunisere ut kommunens resultater, skjer ikke dette i utstrakt grad ut 

over at det offentliggjøres gjennom saker i kommunestyret og legges tilgjengelig på 
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kommunens internett sider. Man har dermed heller ikke en utbredt praksis for å bruke denne 

formen for informasjon til å skape interesse og engasjement ute blant kommunens 

innbyggere. Men i noen grad kontaktes lokalavisa. 

 

Å fremme innbyggerdialog og deltakelse er i mange sammenhenger enklere sagt enn gjort - 

også i Skaun. Når det gjelder budsjettprosessen foregår denne primært i de formelle 

organene og i henhold til de krav om involvering og innsyn som kommuneloven pålegger. 

Men i forbindelse med etableringen av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ble det 

invitert inn til folkemøter tidlig i prosessen. Erfaringen tilsier nok at konkret saker knyttet til 

arealdelen skaper større engasjement enn overordnede føringer i samfunnsdelen. I noen få 

andre sentrale planprosesser, eksempelvis nyveien – E39, valgte man å legge til rette for 

informasjon og involvering gjennom åpne møter. Det man imidlertid jobber systematisk med 

er dialogmøtene i etterkant av brukerundersøkelsene, for nettopp å involvere og få brukernes 

innspill med inn mot strategikonferansen.  

 

Det er ikke etablert noen faste tidspunkt eller møtesteder hvor innbyggerne vet at de fast 

kan treffe ordfører. Ordfører har for øvrig valgt ikke å opprette en profil på Facebook, som 

kunne vært brukt som et kontaktpunkt med innbyggerne. I den grad innbyggerne ønsker å 

komme med innspill/forslag direkte til politikerne kan de sende inn dette rett i forkant av 

hvert kommunestyremøte. På kommunens hjemmeside fins det oversikter over hvilke 

politikere som sitter i hvilke utvalg, og man presenterer de enkelte 

kommunestyremedlemmene med bilde og kontaktinformasjon som mailadresse og 

telefonnummer.   

 

Skaun kommune har etablert praksis for å gjennomføre innbyggerundersøkelser. 

 

Kommunen revidert de etiske retningslinjene for et par år tilbake, og disse ligger tilgjengelig 

på intranettet. Retningslinjene løftes opp i enhetene årlig, og i noen grad gjennomføres også 

etisk refleksjon i medarbeidergrupper. Internkontrollen anses som viktig, men man er 

kanskje ikke aktiv nok med å bevisstgjøre akseptabel atferd og gode rutiner. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Møteinnkallinger, 

saksutredninger og protokoller 

ligger i sin helhet tilgjengelig 

på kommunens internettsider 

 De etiske retningslinjene er 

oppdaterte 

 Etablert system for 

gjennomføring av 

innbyggerundersøkelser 

 Dialogmøter i forkant av 

strategikonferansen - 

brukerperspektiv 

 

  Utvikle kontaktinformasjonen 

til politikerne på 

hjemmesiden 

  I større grad tidlig 

involvering av innbyggerne i 

viktige planprosesser 

  I større grad ta i bruk 

elektroniske medier for 

kommunikasjon med 

innbyggerne 

  Utvide interkontrollen til også 

å omfatte en kanal for 

eksterne tips om evt 

betenkelig forhold 

  Nytte intern kontrollen for 

refleksjon rundt akseptabel 

atferd  

 

 Mangler en strategi for utvikling 

av lokaldemokratiet 

 Mangler en informasjonsstrategi 

 Politiske møter markedsføres ikke 

ut over det lovpålagte kravet 

  Liten grad av systematisk 

rapportering av resultater til 

innbyggerne 

  Lager ikke forenklede 

presentasjoner av politiske saker 

  Liten grad av informasjon ut til 

innbyggerne om kommunale 

nyheter og aktiviteter 
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FOKUSOMRÅDE 2 
Poeng 
2012 

 

Tilgjengelighet, innbygger- og 
brukerorientering 

43 

 

 

    Sum Max 

2 Tilgjengelighet og brukerorientering 43 100 

2.1 Fins det en helhetlig strategi for brukerorientering i kommunen? 12,0 15,0 

2.2 Hvordan jobber kommunen med tilgjengelighet og service? 6,9 25,0 

2.3 Hvordan informerer kommunen om service og tjenester? 6,9 15,0 

2.4 
Hvordan jobber kommunen med fritt brukervalg og brukerens muligheter til å 
påvirket kommunens tjenestetilbud? 

7,4 15,0 

2.5 Hvordan jobber kommunen med brukerundersøkelser? 8,0 15,0 

2.6 
Hvordan jobber kommunen med forventningsavklaringer på tilbudt tjenestenivå og 
for tilbakemeldinger / klager fra brukerne? 

1,5 15,0 
 

 

Skaun kommune har ingen egen skriftliggjort overordnet strategi for brukerorientering, men 

perspektivet er klart forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og gjennom 

styringssystemet har man både et etablert fokus og et betydelig omfang på brukerfokuset 

gjennom kartlegginger og involvering. 

 

Fokuset på at kommunen skal være tilgjengelig og god på service oppfattes som viktig. 

Primært er det likevel gjennom fagperspektivet at dette settes på dagsorden ute i de ulike 

enhetene. Man har vel heller ikke kommet helt dit at evne til å yte service er like viktig som 

fagkunnskap, men personlig egnethet blir viktigere og viktigere i ansettelser. Det fins heller 

neppe eksempler på at god evne til å yte service har gitt uttelling i lokale forhandlinger. Man 

har ikke utstrakt praksis for å premiere ansatte som skiller seg ut ved å være særskilt dyktig 

på service. Og så langt har man ingen etablert praksis for å måle tilgjengelighet og 

opplevelsen av service hos de som kontakter kommunen, ut over brukerundersøkelser. 

 

Når det gjelder kommunens nettsider ble disse revidert og bygget opp i nytt format for et par 

år siden. Når vi ser på rangeringen på difis side om «Kvalitet på nett» for 2011 fikk 

nettsidene 3 av 6 stjerner. Lederne forsøker å være flinke til å oppdatere innholdet på sine 

sider men dessverre blir det ikke alltid tid til dette. Nettsidene har god universell utforming 

ved muligheter for å endre skriftstørrelse, endre kontrast samt at man kan få lest opp 

teksten. Man er også kommet i gang med å utvikle et e-Servicetilbud på nettsidene. Svært 
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mange skjemaer ligger tilgjengelig elektronisk uten at man i særlig grad kan gjøre annet enn 

å søke elektronisk. I tillegg har man også tatt i bruk Byggsøk uten at dette heller er 

fullelektronisk tilrettelagt. Når det gjelder brukerperspektivet er det noe uenighet internt i 

kommunen hvor godt dette er. Informasjonen som ligger ute er av rent «teknisk» karakter 

noe som gjør det vanskelig for en potensiell bruker å skaffe seg kunnskap om og 

sammenligne ulike enheter med hverandre. 

 

Kommunen har et servicekontor i første etasje. Her ligger oppgaver som post, arkiv, politisk 

sekretariat og sentralbord. I tillegg bistår man innbyggerne med ulike søknadsskjema, noe 

saksbehandling samt at ansvaret for kommunens nettsider ligger her. Kontoret har ordinær 

åpningstid fra kl 8.00 – 15.00. 

 

I den grad fritt brukervalg er tema så gjelder det barnehagene, ved at det fins et privat 

alternativ. Ut over dette er lite praktisk mht antall innbyggere og det oppleves heller ikke å 

være noe etterspørsel etter alternativer. I den grad brukerne kan bestemme omfanget på 

tjenestene selv, gjelder dette kjøp av enkeltdager i barnehagene og SFO. Ut over dette ytes 

tjenesten i tråd med vedtak. Å tilpasse tjenestetilbudet til brukernes behov, spesielt i 

forbindelse med IOP og IP, vektlegges i særlig grad. Og da med tidlig involvering av 

brukeren. Kommunen har koordinerende enheter / team som ivaretar brukernes behov og 

kommunens samhandling rundt enkeltbrukere. 

 

Kommunen gjennomfører årlig brukerundersøkelser på bred front. Undersøkelsene følges 

også opp med dialogmøter hvor både brukere, politikere og administrasjonen er 

representert. Man bruker imidlertid resultatet i liten grad internt til å sammenligne seg med 

hverandre. Men man sammenligner seg gjerne med egne resultater fra tidligere år, 

fylkessnittet og landsgjennomsnittet. Resultatene presenteres også på denne måten i 

årsmeldingene.  

 

Kommunen hadde for noen år tilbake serviceerklæringer, som så ble omgjort til 

tjenestebeskrivelser. Nå varierer det svært om disse i det hele tatt er oppdaterte.  

 

Man har ikke et system for helhetlig oppfølging av synspunkter og klager som kommer inn til 

kommunen. Innkomne klager til tjenesteområdene håndteres i egen enhet i tråd med eget 

regelverk.  

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 God system for å 

gjennomføre og følge opp 

brukerundersøkelser 

 Stor grad av 

brukermedvirkning i 

utarbeidelse og evaluering 

av IP og IOP 

 Har etablert flere arenaer 

for å innhente 

brukersynspunkt 

 

 Sette service på dagsorden for alle 

enheter 

 Vurdere brukerperspektivet på 

hjemmesidene  

 Oppgradere og få på plass 

serviceerklæringer 

 Utvikle eService tilbudet på 

hjemmesidene 

 Få forankret brukerfokuset i en 

strategi for brukerorientering / 

brukermedvirkning 

 

 Premierer i liten grad avdelinger 

eller enkeltpersoner som lykkes 

i god kundebehandling / service 

 Kommunen har ikke et helhetlig 

system for å innhente og 

håndtere synspunkter / klager 

 Liten grad av sammenligninger 

internt mellom tjenesteområder 

 Måler i liten grad brukernes 

fornøydhet med tilgjengelighet 

og service 
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FOKUSOMRÅDE 3 
Poeng 
2012 

 

Politisk styring og kontroll 76 

 
 

    Sum Max 

3 Politisk styring og kontroll 76 100 

3.1 Gjennomsyres kommunen av et helthetlig system for styring og oppfølging? 13,5 15,0 

3.2 Styres kommunen av tydelige politiske mål? 14,4 25,0 

3.3 
Hvordan rapporterer administrasjonen til politisk nivå og har politikerne muligheter 
til å føre tilsyn med administrasjonen? 

18,0 25,0 

3.4 
Hvordan er delegasjonen og ansvarsfordelingen mellom politisk nivå og 
administrasjonen? 

19,0 20,0 

3.5 
Hvordan fremmes en gjensidig forståelse av oppgaver, roller og spilleregler mellom 
politikere og administrasjon? 

11,0 15,0 
 

 

Kommunen har en visjon: «Alle innbyggere i Skaun kommune skal føle trygghet, trivsel og 

tilhørighet». I visjonen er det dermed også innarbeidet et verdigrunnlag. Visjonen er politisk 

forankret og vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. I følge kommunen selv bør man 

kanskje bli flinkere til å løfte frem samfunnsdelen når øvrige planer behandles og vedtas.  

 

Styringssystem har i mange år primært handlet om økonomi, men kommunen har vært 

gjennom en omfattende prosess over de par siste årene og har nå fått etablert 

resultatstyring som styringssystem, hvor man har stor grad av bruker- og 

medarbeiderinvolvering, man jobber i større grad strategisk både på politisk og 

administrativt nivå, har utvidet budsjettprosessen til å bli en styringsprosess løpende 

gjennom året, og man har fått tydeliggjort de politiske målsetningene i større grad i de 

kommunale styringsdokumentene. Nå jobbes det også med å få etablert styringskort. 

 

Så langt har man etablert styringsindikatorer for budsjettavvik og nærvær som følges opp 

politisk. I tillegg jobbes det nå administrativt med å utvide indikatorsettet. Her vil det derfor 

kunne være gode muligheter for i enda større grad å få til en tydelig sammenheng mellom 

kommunestyrets vedtak og de ulike tjenesteområdenes virksomhetsplaner. Så i praksis er 

man nå i ferd med å få etablert et godt resultatfokus i organisasjonen. 

 

Kommunen har ikke en egen eierstrategi eller eiermelding for å ivareta sitt eierskap i 

selskaper, men dette er under utarbeidelse nå. 

 

Rapporteringen fra rådmann til kommunestyret skjer tertialvis, hvorav den siste er 
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kommunens årsmelding. Rapporteringen viser både den økonomiske utviklingen mht 

budsjett, nærvær og fremdrift i vedtatte prosjekter / utredninger. Fremstillingen til 

kommunestyret bygger på enhetsvise rapporter, som også følger med som vedlegg. Det 

lages ikke direkte resultatsammenligninger mellom enhetene i noen av rapportene. I 

årsmeldingen presenteres resultatsammenligninger primært på KOSTRA og på 

brukerundersøkelser med kommunegruppe, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 

Kommunestyret har i stor grad delegert ansvaret for personalforvaltningen til rådmann. 

Kommunestyret ansetter kun rådmann, øvrige ansettelser skjer administrativt. Budsjettet 

vedtas i rammeområder. Disponering på tvers av disse rammene må opp til politisk 

behandling i kommunestyret.  

 

Kommunen opplever at man har en grei ryddighet i kontaktpunkter mellom politikere og 

tjenestemenn, og at forespørsler avklares med rådmann i forkant, og også med ordfører når 

dette er relevant.  

 

I en så kompleks og kunnskapsbasert organisasjon som en kommune er, vil det være viktig 

at politikerne føler at de kjenner virksomhetens liv og virke. En måte å bygge kunnskap og 

trygghet på er å ha møtearenaer for uformell kontakt hvor man skaper rom for forståelse og 

kompetansebygging. I Skaun har man hatt slike arenaer noen år nå, en på våren og en i 

forkant av sommerferien. Hvor man i første dialogkonferanse møtes til informasjon og status, 

samt oppspill til utordringer fra administrativt nivå, mens man på andre dialogkonferanse 

mottar styringssignaler frem mot årets budsjettprosess fra politisk nivå. 

 

Det ble i høst gjennomført politikeropplæring både for gamle og nyvalgte representanter.  Og 

i noen grad gjennomfører man også temabasert opplæring i kommunestyremøte gjennom at 

enhetslederne eller eksterne inviteres inn for informasjon / redegjørelser. I andre 

sammenhenger reiser hovedutvalgene ut på besøk i enhetene. Forvaltningsrevisjon oppfattes 

også som nyttig i denne sammenheng. 

 

Kommunen har ikke gjennomført egne folkevalgtundesøkelser. Men man har deltatt i regi av 

andre uten at man vet resultatet av disse. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Vedtatt visjon og verdigrunnlag 

 Innført en helhetlig styrings- og 

oppfølgingsmodell - resultatledelse 

 Har gode møtepunkter for uformell 

kontakt mellom politikk og 

administrasjon 

 Rapporterer kvartalsvis på økonomi, 

nærvær og oppfølging av politiske vedtak 

 God politikeropplæring etter nyvalg 

 Har god ryddighet i kontakten mellom 

politikk og administrasjon 

 Politikerne opplever 

forvaltningsrevisjonen som nyttig 

 Bred delegasjon på personell og økonomi 

 

 Styringskort kan med fordel 

etableres og løpende 

resultatoppfølging på flere områder 

innføres 

 I større grad utvikle og bruke 

resultatsammenstillinger i hele 

organisasjonen 

 Etablere en enda tydeligere 

sammenheng i hele planstrukturen 

fra kommuneplan og ned til 

virksomhetsplaner 

 I større grad få på plass indikatorer 

som gjør politiske vedtatte mål 

målbare 

 Få på plass en eierstrategi for 

kommunens bedrifter 

 

 Folkevalgtunder

søkelser 

gjennomføres 

ikke 
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FOKUSOMRÅDE 4 
Poeng 
2012 

 

Lederskap, ansvar og delegasjon 68 

 
 

    Sum Max 

4 Lederskap, ansvar og delegasjon 68 100 

4.1 Fins det en helhetlig strategi for lederskap, ansvar og delegasjon i kommunen? 15,0 15,0 

4.2 Hvilket ansvar har enhetene for budsjett, personell og organisasjon? 8,2 10,0 

4.3 Hvordan beskrives organiseringen av og ansvaret for samarbeid på tvers av sektorer? 8,8 20,0 

4.4 Hvordan tydeliggjøres ledernes personlige ansvar i organisasjonen? 7,2 15,0 

4.5 Hvordan utøver toppledelsen sitt ansvar overfor enheten? 18,4 20,0 

4.6 Hvordan jobber kommunen med lederutvikling? 10,7 20,0 
 

 

Kommunen har en lederplattform som er utarbeidet gjennom en bred prosess hvor alle 

lederne har vært involvert. Lederplattformen består av en visjon og et verdigrunnlag. 

Ledervisjonen lyder: Sammen med evne, vilje og mot, og lederverdiene er: Tydelig, raus og 

engasjert.  

 

Rådmannens fullmakter på økonomi og personell er videredelegert til enhetslederne. For 

økonomi betyr dette at lederne disponerer budsjettet fritt innenfor sin ramme, og nå i 

forbindelse med kommunestyrets behandling av mindreforbruket for 2011, har man innført 

et system for at over- og underskudd på enhetens budsjett gir konsekvenser for påfølgende 

budsjettår. Det fremkom noe usikkerhet om hvilke regler som gjelder i denne sammenheng. 

Når det gjelder personalsiden har lederne bred fullmakt til å forvalte personalressursen 

innenfor eksisterende budsjettrammer. Enhetslederne kjører i hovedsak prosessen frem til 

selve tilsettingen, med praktisk bistand fra personal – stab, og rådmann tilsetter dersom det 

ikke fremkommer innsigelser til innstillingen. I så tilfelle løftes ansettelsen opp i et 

tilsettingsutvalg.  

 

Når det gjelder tverrsektoriell praksis har dette variert i omfang både mht prosjekter og 

prosesser. For noen prosjekter får man på plass gode prosjektbeskrivelser både med 

målsetning, budsjettramme, prosjektansvarlige, milepælplaner m.m. I andre sammenhenger 

ser man et behov og iverksetter. Når det gjelder tverrsektorielle prosesser har man fått på 

plass gode beskrivelser for flere av prosessene. Pr i dag fins det ingen samlet og fullstendig 

oversikt over all tverrfaglig aktivitet i kommunen.  
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En måte å tydeliggjøre de administrative ledernes ansvar på er å inngå lederavtaler. Dette 

har man på plass i Skaun for alle lederne. Lederne opplever også at innholdet i lederavtalen 

er blitt enda tydeligere etter hvert som man har fått på plass resultatindikatorene og målsatt 

disse. Det oppleves i all hovedsak at disse etterleves og at innholdet i avtalene følges opp 

gjennom året. Lederavtalene har ikke en klar klausul for at dersom lederne ikke leverer i tråd 

med avtalen kan man settes til andre oppgaver.  

 

Evalueringen av lederne forgår primært i medarbeidersamtalene. Det oppleves ikke at man 

har en kultur for at gode lederprestasjoner påskjønnes gjennom økt lønn. Men heller at lønn 

er et resultat av dokumenterbare forhold. Men det er først de senere årene at man tydeligere 

har differensiert lønnen mellom lederne og nå primært på bakgrunn av antall årsverk i 

tjenesten og størrelsen på budsjettet, og til en viss grad også bredden i ansvarsområdene 

mht fagperspektivene. 

 

Enhetene opplever i hovedsak at man har en ledelsesstruktur som er effektiv både mht å få 

viktige beskjeder ut i organisasjonen, men også dersom det er behov for å gjennomføre 

involvering og hente inn viktige tilbakemeldinger til rådmann. I den grad man ønsker 

endringer er dette knyttet til større grad av oppfølging og koordinering på tvers av enheter 

for i bedre grad kunne gjøre gode overordnede og strategiske valg fremover. 

 

Gode støttefunksjoner er imidlertid viktig i en travel hverdag for enhetslederne. Her oppleves 

det fra ledernes side at ting fungerer godt innenfor gjeldende rammer. Staben fremstår som 

kompetent og på tilbudssiden. For nye ledere kan nok systemet virke forvirrende da man må 

finne frem i «systemet» på egenhånd.  

 

Rådmannen har en sentral funksjon som rollemodell for kommunens mål og strategier.  

Rådmannen i Skaun oppfattes som tydelig og klar i sitt lederskap. Hun kjører prosesser for å 

involvere lederne der dette er viktig, men oppfattes til tider å være for lite tilgjengelig. 

 

Kommunen har over flere år kjørt lederutvikling for sine ledere, og siste året involverte man 

også mellomledernivået. Man har enhetsledermøter men disse benyttes i hovedsak til 

økonomi, informasjon og driftsmessige spørsmål, og lite til strategiske diskusjoner og 

lederskap / ledelsesrelaterte utfordringer. Med hensyn til å rekruttere ledere/ledertalent fra 

egne rekker, har man ikke et eget opplegg for dette, men man forsøker etter beste evne å 

ivareta og bygge videre på de som viser interesse. 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Har en lederplattform 

 Bred delegasjon til enhetslederne 

både på økonomi og personell 

 Har ryddige og klare linjer i 

ledelsesstrukturen 

 Rådmann oppfattes som klar og 

tydelig 

 Har løpende lederutvikling 

 Har lederavtaler 

 Gode støttefunksjoner 

 

 

 På rådmannsnivå savnes det mer 

ressurser til overordnet strategisk 

arbeid og koordinering 

 Utvikle lederevalueringen 

 Finne en god form på ledermøtene som 

både ivaretar strategiske diskusjoner 

og helhetlig lederskap 

 Få på plass gode tverrfaglige prosjekt- 

og prosessbeskrivelser 

 Følge opp nylig innført system for 

overføring av mer-/ mindreforbruk 

mellom år 

 

 Belønner i for liten 

grad gode 

lederprestasjoner 

lønnsmessig 

 Mangler et opplegg 

for å rekruttere og 

utvikle ledere fra 

egen organisasjon 

 Manglende 

måloppfyllelse iht 

lederavtalene får ikke 

konsekvenser   
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FOKUSOMRÅDE 5 
Poeng 
2012 

 

Resultatfokus og effektivitet 63 

 
 

    Sum Max 

5 Resultater og effektivitet 63 100 

5.1 Strategi for resultatstyring og effektivitetsutvikling 7,5 15,0 

5.2 
Hvordan synliggjør kommunen sammenhengen mellom kostnader og resultat i 
budsjettprosessen? 

12,0 20,0 

5.3 
Hvordan jobber kommunen med utvikling av arbeidsprosesser, oppfølging og 
kontroll? 

17,2 20,0 

5.4 Hvordan kommuniseres og føres strategiske diskusjoner om ressurser og resultat? 10,0 15,0 

5.5 
Hvor aktivt benyttes sammenligninger som et ledd i utvikling av service og 
effektivisering? 

10,1 20,0 

5.6 Eksternt samarbeid for å styrke servicetilbudet og øke effektiviteten? 6,7 10,0 
 

Skaun kommune har innført helhetlig styring som grunnlag for å etablere resultatstyring i 

kommunen. På tilsvarende måte ligger også denne tenkningen til grunnlag for å få på plass 

en systematisk effektivitetsutvikling i kommunen. Kommunen har ikke nedfelt dette i en 

egen strategi, men systemet er godt forankret politisk. Enhetene opplever nok også at man 

over mange år har hatt et resultatfokus knyttet til økonomi, og at effektiviseringen av 

tjenesteområdene nok i mange tilfeller har handlet om å øke produktiviteten, da primært 

innenfor de ulike fagperspektivene. 

 

Man har ikke egne verktøy for å beregne hva de ulike aktivitetene koster. Når man 

budsjetterer legger man fjorårets budsjett til grunn og konsekvensjusterer dette til gjeldende 

situasjon, før man korrigerer evt aktivitetsnivå gjennom kostnadsberegnede tiltak ofte basert 

på årsverksberegninger. Dette gjør også at man mangler gode systemer for å jobbe 

systematisk med effektivitetsutvikling gjennom nettopp å sammenligne ressursbruk med 

oppnådd kvalitet og resultater. Regnskapet føres i tråd med KOSTRA og intern kontoplan er 

strukturert i tråd med kommunens administrative organisasjons- / styringsstruktur gjennom 

et ansvars- og tjenestebegrep. Kostandene for bygg belastes ikke på de ulike enhetsledernes 

ansvarsområder, slik at man her kanskje ikke godt nok får bevisstgjort tjenestenes totale 

utgiftsside. 

 

Den interne rapporteringen skjer i tråd med rapporteringen til kommunestyret – tertialvis, 
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men også månedsvis i Bedre Styring på budsjettavvik og nærværsprosent. Enhetene 

rapporterer til rådmannsnivået og må redegjøre for aktuelle tiltak dersom det meldes avvik. 

Er avvikene «selvforskyldt» blir oppdraget å dekke opp innenfor engen ramme. Oppstår 

avviket som følge av forhold man ikke hadde forutsetninger for å vite om i 

budsjettbehandlingen, løftes dette opp i en budsjettjusteringssak. Det er ingen systematisk 

praksis for at ledergruppa samlet finner løsninger / inndekking, men med at det stadig 

samarbeides bedre på tvers kan det være at man kommer dit. Tertialrapporteringen 

muliggjør for politikere og ledere både på sentralt og enhetsnivå, gjennom året å følge med 

på utviklingen for ressursforbruk og resultat sett i sammenheng med målsettinger. Primært 

handler dette så langt om budsjettavvik og nærvær, slik at det gjenstår noe før man på 

politisk nivå har på plass en løpende oppfølging gjennom året noe tilsvarende det som legges 

til grunn for strategikonferansen – balansert for alle dimensjonene i styringssystemet.  

 

Når det gjelder involvering av ansatte mht ressursbruk og resultatoppnåelse skjer dette mest 

i budsjettarbeidet og i noe grad løpende gjennom året, og i varierende grad av involvering 

mellom de ulike enhetene. En annen måte å involvere ansatte på kan være å løfte opp 

daglige prosesser med den hensikt å rasjonalisere disse – sørge for til en hver tid å ha best 

mulig arbeidsflyt. Dette har så langt ikke vært gjort systematisk, men stadig flere enheter tar 

nå i bruk LEAN-prinsipper i dette arbeidet. 

 

Kommunen har i mange år sammenlignet seg med andre, men kanskje primært i KOSTRA-

sammenheng inn i årsmeldingene og også nå ifm brukerundersøkelser. Her er imidlertid en 

vei å gå før man aktivt bruker alt dette som styringsverktøy, mer enn som 

informasjonsverktøy, slik at man kan avdekke forskjeller i kvalitet, resultat og effektivitet. 

 

For å kunne dele på kostnader og effektivisere virksomheten samarbeides det bredt i 

regionen. Flere samarbeid kan nevnes: Barnevern, skatt, regionkonsulent for skole og 

barnehage ifm kompetanse, brann, redning og feiing, renovasjon, legevakt og 

barnevernsvakt. 

 

Kommunens samarbeid med frivillige organisasjoner er i liten grad utbredt. Aktuelle aktører 

som likevel kan nevnes er Lions og sanitetsforeningen. 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Bruker 

KOSTRA i 

årsmeldinger 

 Flere 

interkommunal

e samarbeid  

 Følger 

systematisk 

opp avvik som 

rapporteres 

 

 Bedre benytte de etablerte arenaer, på tvers av sektorer, 

til at ledere på alle nivå løpende kan diskutere helhetlig 

ressursbruk og resultatoppnåelse 

 Utvikle sin nettverksdeltakelse til i ende bedre grad å bli 

lærende nettverk med utvikling gjennom bruk av nøkkeltall 

og sammenligninger 

 I større grad involvere ansatte i budsjett- og 

oppfølgingsprosessen  

 Ikke alle enheter jobber systematisk med prosesser med 

det formål å effektivisere dem 

 Utvikle samarbeidet med lokale lag og foreninger innenfor 

flere sektorer 

 Videreutvikle systemet med resultatindikatorene og 

verktøy for bedre å avdekke forskjeller i kvalitet, resultat 

og effektivitet 

 

 Mangler en 

overordnet strategi 

for resultatstyring 

og 

effektivitetsutvikling 

 Mangler gode 

verktøy for å jobbe 

systematisk med 

produktivitets- og 

effektivitetsutvikling 

 Mangler 

styringskort 
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FOKUSOMRÅDE 6 
Poeng 
2012 

 

Kommunen som arbeidsgiver 

 

50 

 
 

    Sum Max 

6 Kommunen som arbeidsgiver - personalpolitikk 50 100 

6.1 Fins det en helhetlig personalstrategi? 3,8 15,0 

6.2 Kommunen som attraktiv arbeidsgiver 9,5 20,0 

6.3 Vektlegges kompetanse- og medarbeiderutvikling? 17,0 25,0 

6.4 Hvordan skjer individuell lønnsfastsetting og belønnes gode prestasjoner? 2,7 15,0 

6.5 Hvordan jobber kommunen med arbeidsmiljø? 15,0 15,0 

6.6 Hvordan jobber kommunen med mangfold (etnisitet, kulturforskjeller og likestilling)? 2,6 10,0 
 

Kommunens overordnede arbeidsgiverstrategi eller personalpolitikk ble antakelig laget i 2001 

og er oversiktlig fremstilt på ei side. Utfordringen ligger nok mer i at det er svært få som vet 

om den. Det er nok årsaken til at man opplever at denne mangler. Likevel har man en rekke 

reglementer, som nok også begynner å bli moden for revidering, men disse reglementene 

kjenner de fleste til. Det fins ikke en egen strategi for rekruttering. 

 

Kommunen har så langt ikke hatt særskilte utfordringer knyttet til rekruttering. Det har 

derfor ikke vært det helt store behovet for å tilby goder ut over lønn i tilsettingsprosesser for 

å gjøre enkelte yrkesgrupper attraktive. Kommunen har et etablert friskhetstilbud til sine 

ansatte gjennom sin avtale med Maxgym om rabattert pris på treningsavgiften, at det fins et 

treningsrom på Fredly samt at brannkorpset har etablert et trimrom på huset, noen grupper 

går turer sammen, noen steder har men en aktivitetskalender samt at styrketreningsrommet 

i Skaunhallen kan disponeres gratis til fastsatte tider. 

 

Kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging er viktig for å være en kompetent 

organisasjon. Kommunen har fullført den tariffestede kartleggingen uten at den ble 

fullstendig, og dermed til liten praktisk nytte. Nå driver stadig flere enheter og får på plass 

strategisk kompetanseplanlegging, men mange opplever at man mangler et godt verktøy for 

kartlegging av kompetanse. Behovet for og ønsket om kompetanseutvikling tas opp med den 

enkelte ansatte i medarbeidersamtalene uten at det vel lages en individuell plan pr ansatt. 

 

Medarbeidersamtaler skal gjennomføres årlig med alle ansatte, og man nærmer seg i stadig 

større grad at alle ansatte gjennomfører en slik samtale årlig. Det er imidlertid ulike 

oppfatninger om arbeidsgiver inviterer eller innkaller til en slik samtale, noe som dermed har 
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konsekvenser for hvordan man håndterer et nei fra en ansatt til en slik samtale. Samtalene 

oppfattes som nyttige av lederne. Det har nettopp vært gjennomført et opplæringstilbud 

knyttet til gjennomføring av medarbeidersamtaler for de som hadde ønske om det. 

Lønnssamtaler forekommer imidlertid svært sjelden. 

 

Det settes av en todelt kompetansepott sentralt i budsjettet på om lag kr 300 000. I tillegg 

settes det av midler til kompetanseheving ute på de enkelte enhetene. Man har så langt ikke 

en samlet rapportering som viser hvor mye tid og ressurser som går med til dette formålet. 

 

Kommunen har ikke gjennomført et eget medarbeiderutviklingsprogram for hele 

organisasjonen. Men det jobbes på mange områder godt ute i enhetene gjennom LEAN-

satsingen, kompetanseløft for mellomlederne, etisk refleksjon, samt at noen av lederne 

involverer også ansatte i implementeringen av KF BedreStyring for å skape forståelse for og 

kunnskap om resultatledelse og om hvilke forventninger som stilles. 

 

Kommunen har i prinsippet en lønnspolitikk med kriterier som åpner for belønning av 

individuelle prestasjoner, dog er det mange som ikke kjenner til dette. I den grad man har 

praksis for individuell avlønning er dette på bakgrunn av objektive kriterier – utdanning, 

ansvar osv. Jevnt over er oppfatningen at belønning av individuelle prestasjoner har man 

ikke en godt etablert kultur for i Skaun, men det forekommer. Heller ikke gruppers innsats 

belønnes. 

 

Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert år og det er etablert gode systemer og rutiner 

for å følge opp resultatet av disse. Andre måter som kommunen jobber med arbeidsmiljøet 

på er gjennom kompetansebygging, verneombud, på personalmøter, arbeidsmiljøgruppene, 

arbeidsmiljøutvalget, VI-samlingen, samt gjennom IA-arbeidet og HMS-arbeidet. 

 

Kulturelt mangfold har i mange år vært hverdagen i Skaun, men mer i noen enheter og klart 

mindre i andre. Rekrutteringen har nok ikke vært bevisst ut fra at man etterspør mangfold, 

men fordi man har hatt søkere fra andre land og kulturer til stillinger. SFO og pleie og 

omsorg har i noen grad fått til å bruke det flerkulturelle perspektivet inn i tjenestetilbudet. 

Diskriminering har så langt ikke vært et utstrakt problem og heller ikke løftet opp på 

dagsorden. 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Kommunen har et 

friskhetstilbud 

 Vernerunder 

gjennomføres årlig 

 Medarbeidersamtaler 

tilbys alle årlig 

 Medarbeiderundersøk

elser gjennomføres 

årlig med et godt 

opplegg for 

oppfølging 

 Kommunen setter av 

midler til 

kompetanseheving 

 

 Få på plass en oppdatert arbeidsgiverstrategi 

/ organisasjonspolitikk 

 Få fullført en elektronisk kartlegging av 

eksisterende kompetanse og fremtidig 

kompetansebehov for kommunen samlet 

 Få på plass en samlet og helhetlig 

rapportering av ressurser medgått til 

kompetanseheving 

 Tilrettelegger for mangfold i organisasjonen 

 Gjennomføre medarbeiderutvikling i hele 

organisasjonen 

 Kriteriene i lønnspolitikken åpner for å 

belønne individuelle prestasjoner, men 

brukes i særdeles liten grad 

 

 Ingen helhetlig strategi for 

rekruttering 

 Ikke etablert praksis for å 

belønne gruppers innsats 

for resultat- og 

måloppnåelse 

 Bruker i liten grad 

mangfoldet som en ressurs 

inn i serviceorganisasjonen 

 Lederne er svært lite 

aktive inn i forkant av 

lokale forhandlinger for 

sine ansatte 
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FOKUSOMRÅDE 7 
Poeng 
2012 

 

Utviklingsstrategi og lærende 
organisasjon 

46 

 

 

    Sum Max 

7 Utvikling av virksomheten 46 100 

7.1 Hvordan beskrive kommunens strategiske kvalitetsarbeid og utvikling av servicen? 3,6 15,0 

7.2 Hvilke metoder og verktøy benyttes for å utvikle virksomheten og kvalitet? 10,7 25,0 

7.3 Lærer man gjennom å samarbeide med andre eller ved å se på andres gode praksis? 12,4 20,0 

7.4 Hvordan jobber kommunen med kreativitet og innovasjon? 5,8 20,0 

7.5 
Hvordan jobber kommunen med IKT-støttesystemer for å effektivisere det interne 
arbeidet? 

13,5 20,0 
 

Utvikling, fornyelse og kvalitet er viktig for Skaun kommune, og selv om man ikke har en 

egen plan eller strategi som omhandler service-/kvalitetsarbeid og utvikling/fornyelse er man 

nok i stadig større grad satt i stand som organisasjon til å ivareta dette perspektivet gjennom 

innføringen av resultatstyring som styrings- og oppfølgingssystem, da dette fremmer 

helhetlig kunnskap om organisasjonen, og lederne jobber nå i større grad sammen om 

utvikling og strategier.  

 

Kommunen jobber nå på interkommunalt nivå i Orkdalregionen med å få på plass en 

eKommune-strategi. Erfaringen med innkjøpene så langt viser nok at det kan være behov for 

en IKT strategi som i større grad samkjører valg av leverandører for systemer mht 

integrasjonsmuligheter. 

 

Kommunen har kanskje noe vei å gå før man kan beskrive utviklingsarbeidet som aktivt og 

sammenhengende for alle tjenesteområdene og kommunen samlet. Men man er kommet 

godt i gang med en slik helhetlig tenkning gjennom at man i stadig større grad samhandler 

på tvers av tjenesteområdene gjennom fagnettverkene som er etablert i organisasjonen, 

men også gjennom fokuset som er satt gjennom lederutviklingsprosjektet. Kommunen har så 

langt ikke gått til anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem med avviksrapportering. Det 

som fins er i papirformat. 

 

Man benytter ikke særlig grad av eksterne kvalitetsvurderinger selv om det nok har vært 

tilfeller av dette. I tillegg gjennomfører nå kommunen evaluering ved bruk av 

Kommunekompasset for andre gang. 
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Å jobbe med utvikling er godt forankret blant lederne, og man er opptatt av å være orientert 

om hva som skjer innenfor ulike fagområder. Så selv om dette nok ikke skjer etter en klar 

strategi, oppleves det at man er aktive og har fokus utover til andre kommuner og eksterne 

fagmiljø for å holde seg a jour på egne fagområder, og det reises en del ut både på 

seminarer og konferanser. Kommunen er med i en rekke regionale faglige nettverk, men 

omfanget varierer mellom tjenesteområdene, ved at noen er mer aktive enn andre. Gode 

eksempler er ulike fagnettverk gjennom fylkesmannen, KS og i Orkdalregionen hvor pleie og 

omsorg deltar i en rekke sammenhenger, tilsvarende gjelder i noen grad for skole, 

barnehage, barn og familie og kulturskolen. 

 

For en kommune med utviklingsfokus er det viktig å ta vare på kreative sjeler, noe Skaun 

kommune også mener at de forsøker å gjøre. Dette er kanskje ikke satt i system, men midler 

til å støtte opp rundt og tilrettelegge for de kreative medarbeidere går av kompetansepotten 

ute i enhetene, og også av den sentrale potten dersom det handler om mer omfattende 

opplegg. Man er kanskje ikke flinke nok til å spre de gode ideene internt i organisasjonen 

selv om man har arenaer for dette. Heller ikke har man kultur for å premiere de gode ideene. 

Kommunen har ikke praksis for å jakte eksterne utmerkelser, selv om kulturskolen har gjort 

noen forsøk  

 

Kommunen har et operativt intranett, selv om ikke alle mener at det er godt nok oppdatert. 

Alle ansatte har nok ikke tilgang til intranettet pr i dag, men dette ligger det til rette for. Her 

har kommunen imidlertid tanker om å gjøre en oppgradering. 

 

Kommunen er også kommet langt når det gjelder å få på plass IKT-systemer som 

understøtter administrative prosesser innenfor tjenesteområdene. Mange av enhetene har 

fagsystemer og administrative systemer på plass. Utfordringen ligger nok noe i å få full 

uttelling av alle systemene. Eksempelvis at lederne ikke har tilgang til lønns- / og 

personalsystemet, at regnskapssystemet er lite tilgjengelig for andre enn regnskapsfolk, og 

at det gjenstår noe før man har fått på plass filbasert overføring mellom alle fagsystemene 

og kommunens sentrale systemer. Kommunen har også anskaffet KF BedreStyring for å 

ivareta virksomhetsrapporteringen. Her gjenstår det nok en vei å gå før lederne føler at de 

har nytte av anskaffelsen. Ansvaret for IKT virker også å være godt forankret ute i 

tjenesteområdene, selv om kunnskapsnivået varierer noe. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Kommunen deltar i en 

rekke regionale 

nettverk  

 Deltar i et 

interkommunalt 

samarbeid på IKT 

 Fått mange 

fagsystemer på plass 

 

 Spisse utviklingsarbeidet gjennom å jobbe 

for eksterne utmerkelser 

 I større grad løfte frem og premiere gode 

kreative initiativ 

 I større grad bruke eksterne 

kvalitetsvurderinger 

 I større grad spre gode ideer ut i 

organisasjonen 

 Få etablert KF Bedrestyring som system for 

virksomhetsrapportering 

 Oppgradere intranettet 

 I enda større grad samordne 

utviklingsarbeidet for kommunen som helhet 

 

 Man har ikke på plass en 

overordnet og helhetlig 

strategi for kommunens 

arbeid med service- / 

kvalitetsarbeid og utvikling 

/ fornyelse 

 Ikke etablert en ordning 

hvor man belønner og gir 

oppmerksomhet til nye og 

gode ideer 

 Mangler et elektronisk 

kvalitetssystem 

 Mangler en IKT-strategi 
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FOKUSOMRÅDE 8 
Poeng 
2012 

 

Kommunen som 
samfunnsutvikler 

49 

 
 

    Sum Max 

8 Kommunen som samfunnsbygger 49 100 

8.1 Har kommunen en helhetlig plan / strategi for samfunnsutvikling? 13,5 15,0 

8.2 Hvordan samhandler kommunen med private krefter for å utvikle lokalsamfunnet? 3,3 20,0 

8.3 Hvordan samarbeider kommunen med kulturlivet? 12,3 20,0 

8.4 Hvilken rolle har kommunen i utviklingen av næringslivet? 4,4 15,0 

8.5 Hvordan jobber kommunen med internasjonale kontakter? 3,0 10,0 

8.6 Hvordan jobber kommunen med bærekraftig utvikling? 12,8 20,0 
 

 

Skaun kommune har både en vedtatt samfunnsdel og arealdel i sin kommuneplan. Det har 

nå også vært lagt ned et arbeid for å få på plass en planstrategi, som legger grunnlaget for 

rullering av hele kommuneplanen. Dette kan nok også være nyttig for å bevisstgjøre 

sammenhengen mellom samfunnsdelen og øvrig planverk i kommunen.  

 

Utviklingen av lokalsamfunnet er selvsagt viktig for kommunen. Kommunen har ikke etablert 

et eget forum eller en egen arena for nettopp dette, men innspillene til kommunen kommer 

gjerne til politikerne i form av telefoner, mail og brev fra aktive innbyggere, eller i 

søknadsform til kommunen. Kommunen har imidlertid ikke en egen avsatt budsjettpost til 

denne type formål.  

 

En måte kommunen kan støtte opp rundt ulike lag og foreningers virksomhet er å gi dem 

tilskuddsmidler. En annen måte er å gi dem oppdrag slik at de kan skaffe midler tilveie 

gjennom egenaktivitet. Dette har man ikke utstrakt praksis for i Skaun. Men idrettslag og 

korps tildeles gjerne oppdrag for rydding og beplantning på Grønnesset og Saltnesstranda. 

 

Omdømmebygging oppfattes som viktig for kommunen. Men man har ikke etablert noe 

omfattende samarbeid verken med næringslivet eller andre aktører i nærmiljøet. 

 

Skaun kommune har ikke et eget rådgivende kulturråd, men man bruker idrettsrådet aktivt i 

forbindelse med tildeling av tippemidler og tilskuddsmidler. I tillegg har man aktiv og god 

kontakt med kulturlivet og kjenner til hva som rører seg og hvilke behov som fins. 
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Kommunen stiller sine lokaler til rådighet for ulike kulturarrangementer. Primært gjelder 

dette skolenes lokaler, i tillegg ytes det driftstilskudd til Skaunhallen. Samt at kommunen 

deler ut noe tilskuddsmidler årlig. I tillegg har man et bredt og godt tilbud til barn og unge i 

kommunens kulturskoletilbud.  

 

Kommunen deler årlig ut både kulturpris og kulturstipend. Av årlige kulturarrangementer kan 

for øvrig nevnes Kristindagene som er en festivalhelg i august, vinterkulturuka og UKM. 

 

Når det gjelder utviklingen av næringslivet gjennomfører ikke kommunen egne 

næringslivsundersøkelser. Det fins heller ikke noe næringsforum i kommunen. Skaun er ikke 

en stor kommune mht næringsaktiviteter og etablering. Noe som nok skyldes nærheten til 

Trondheim. Næringskonsulenten ble kuttet i budsjettet for 2009 og man ser nå 

konsekvensen av dette i innbyggerundersøkelsen hvor man nettopp scorer dårlig på 

spørsmål knyttet til næringslivsvirksomhet. Kulturkontoret var imidlertid med på å arrangere 

en næringslivsdag under siste vinterkulturuka. Formannskapet utgjør nå næringsutvalget og 

gjennomfører et bedriftsbesøk i året. Det fins i noe grad midler til kompetanseheving og 

nyetableringer gjennom næringsfondet, men dette handler kun om små summer. I den grad 

det jobbes regional skjer nok dette primært i regi av Orkdalregionen. 

 

Internasjonalt er man gjennom Foreningen Norden etablert vennskapsbånd med tre 

kommuner. En i Finland, en i Sverige og en i Danmark. Møtepunktene er nok mest på 

kulturelle arenaer med utvekslingsbesøk mellom landene. Ut over dette er det ikke noen 

former for etablert internasjonalt samarbeid eller nettverksdeltakelse, og man søker også i 

svært liten grad økonomiske midler - være seg gjennom EU eller andre organisasjoner. 

 

Kommunen jobber ikke veldig aktivt med bærekraftig utvikling, men man har en vedtatt 

Klima- og energiplan med gode ambisjoner både for eksisterende bygninger og nybygg. Med 

begrensende midler er det imidlertid mest ved nybygging at intensjonene i planen blir 

oppfulgt. Et eksempel er den nye barnehagen som har jordvarme som oppvarmingskilde. Det 

jobbes nå med å energimerke alle kommunens bygg. Ut over dette har man heller ikke 

aktive med å informere og lære opp innbyggerne for å få ned utslippsmengden. 

 

Kommunen har på plass en boligsosial handlingsplan uten at man har særlig store 

utfordringer knyttet til dette i kommunen. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Vedtatt kommuneplan med både 

arealdel og samfunnsdel 

 Godt utviklet kulturskoletilbud 

 Deler ut tilskuddsmidler årlig 

 Deler ut kulturstipend og 

kulturpris 

 Har vennskapskommuner i 

Sverige, Danmark og Finland 

 Bidrar til årlige kulturelle 

arrangementer 

 Har en boligsosial handlingsplan 

 Har en klima- og energiplan 

 Bruker idrettsrådet aktivt ved 

fordeling av midler 

 

 I enda større grad 

fokusere 

omdømmebygging både 

internt og eksternt 

 I større grad søke 

finansiering av prosjekter 

i regi av EU e.l 

 I større grad sette 

ambisjonene i klima- og 

energiplanen ut i livet - 

bærekraftig utvikling 

 

 Mangler et rådgivende kulturråd 

 Gjennomfører ikke 

næringslivsundersøkelser 

 Ikke aktivt samarbeid med 

næringslivet 

 Er ikke representert i noe 

næringslivsorgan 

 Har ikke en næringskonsulent 

 Informerer ikke innbyggerne om 

aktuelle tiltak for å redusere 

utslippsmengde 

 Bidrar og legger i liten grad til rette 

for aktive innbyggere som ønsker å 

utvikle lokalsamfunnet 
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5. Avslutning 
 

Dette er andre evaluering av Skaun kommune ved hjelp av Kommunekompasset. Vi 

minner igjen om at dette ikke er en vurdering av nivået på kommunens tjenestetilbud, 

men en vurdering av hvordan forvaltningspraksisen er rundt utvikling, levering og 

oppfølging av tjenestetilbudet, samt medarbeiderperspektivet og samfunnsutviklingen. 

Og det er også viktig at kommunen selv vurderer hvilke områder man bør iverksette 

tiltak på, da noen av det kommunekompasset vurderer som viktig ivaretas på andre 

måter i små og mellomstore kommuner.  

 

Kommunekompasset premierer helhet og sammenheng i systemer og strukturer, og at 

disse benyttes gjennomgående og systematisk i hele organisasjonen. Det inntrykket vi 

sitter igjen med er at kommunen har løftet opp og jobber på svært mange viktige og 

sentrale områder som kommunekompasset verdsetter, og dermed gir dette bare til en 

viss grad utslag i poenggivningen. Men mye har man allerede fått på plass og når enda 

flere av disse områdene er ferdigstilte, ny praksis etablert og man opplever systematisk 

utvikling, vil det gi en enda bedre score i en ny evaluering. Forøvrig mangler man på de 

fleste overordnede områder tydelige strategier som bindeledd mellom kommuneplanens 

samfunnsdel og aktiviteten uten i tjenesteområdene.  

 

Intervjurunden med gruppene levner liten tvil om at kommunen jobber mye med både 

lederskap, styring og utviklingsrelatert arbeid. Fortsetter man med utviklingen av et 

systematisk resultatfokus og oppfølgingsarbeid fra ledelsens side vil organisasjonens 

tilnærming og aktiviteter bli preget av en løpende effektivitetsutvikling. Hvis kommunen 

ønsker å utvikle seg videre på de fokusområdene som Kommunekompasset vurderer, 

anbefaler KS-K at man i første rekke får på plass overordnede strategier, og at hele 

planstrukturen settes i sammenheng og system gjennom planstrategiarbeidet. I tillegg 

bør man få på plass styringskortene og koble disse opp mot lederavtalene, og også 

tydeliggjøre målformuleringene fra politiske nivå på alle dimensjonene i 

styringssystemet. Og også fortsette det gode arbeidet som er igangsatt både på 

brukermedvirkning og ved involvering av medarbeiderne. 

 

Skaun kommune har et veldig godt grunnlag for å jobbe videre med spennende utvikling 

siden organisasjonen fremstår med en meget kompetent og godt motivert gruppe 

medarbeidere, ledere og politikere. Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet! 
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