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1. Innledning 
 

Skaun kommune har i forlengelsen av arbeidet med rullering av kommuneplanen i 2013, 

vedtatt å etablere en utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen for årene 2013 - 2016. 

Utviklingsstrategien skal kunne fungere som et bindeledd mellom kommuneplanen og 

aktiviteten ute i enhetene. Hensikten med strategien er å synliggjøre hvilken retning 

kommunen som organisasjon skal utvikle seg de kommende årene. 

Utviklingsstrategien tar utgangspunkt i Skaun kommunes kommuneplan med overordnet 

visjon, langsiktige mål og utvalgte suksessfaktorer på organisasjons- og tjenestenivå. Det er 

deretter valgt en overordnet utviklingsstrategi, med tilhørende delstrategier. Bakgrunnen for 

valgte utviklingsstrategi er erkjennelsen av at politisk ledelse har behov for et system for å 

kunne fastsette mål og definere rammer, i tillegg til at organisasjonen skal ha en helhetlig 

oversikt og tilstrekkelig kunnskap om egne tjenester.  

Helhetlig styring i Skaun er et helhetlig system for å sikre at kommunens ressurser blir 

forvaltet på en effektiv og kunnskapsbasert måte. Helhetlig styring innebærer å konkretisere 

kommunens langsiktige mål, fastsette kortsiktige mål på enhetsnivå, måle resultater og 

analysere disse som grunnlag for å sammenligne dem med de fastsatte målene. Informasjonen 

fra resultatene vil brukes i den videre styringen og utviklingen av kommunen. Gjennom et 

helhetlig styringssystem vil kommunen etablere en tydeligere sammenheng i hele 

planstrukturen fra kommuneplan og ned til sektor – og virksomhetsplaner.  

 

Innen helhetlig styring har lokalpolitikerne som innbyggernes representanter ansvar for å 

prioritere, sette mål og utvikle strategier for tjenesteområder. De innehar det overordnede 

ansvaret for kommunens tjenesteproduksjon. Kommunens enheter gir på grunnlag av disse 

rammene tjenester til kommunens innbyggere, og etterspør systematisk tilbakemelding i fht 

tjenenestene. Denne tilbakemeldingen gis tilbake som informasjon til politisk ledelse og 

brukes som grunnlag for styring og kvalitetsforbedring i organisasjonen.  

  



2. Visjon og mål for organisasjonsutvikling 

2.1 Visjon 

Skaun kommune – aktiv og attraktiv 

2.2 Langsiktige mål 

 Skaun kommune skal skape og utvikle tjenester i samspill med innbyggernes behov ut 

fra tilgjengelige ressurser. 

 Skaun kommune skal videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon 

gjennom motiverte, engasjerte og kreative medarbeidere. 

2.3 Suksessfaktorer 

 Kvaliteten på de kommunale tjenestene skal ytterligere forbedres gjennom bred dialog 

med brukerne og god utnyttelse av Skaun kommunes helhetlige styringssystem 

 Kommunen skal ha en lederkultur som inspirerer til å skape et lærende miljø som 

sikrer medarbeiderne faglig og personlig utvikling 

 Gjennom medvirkning, dialog, utstrakt delegering og ansvarliggjøring skal kommunen 

skape et arbeidsmiljø og en organisasjonskultur som motiverer og engasjerer 

medarbeiderne 

2.4 Overordnet utviklingsstrategi 

Helhetlig styring i Skaun er et system for resultatledelse, dialog og kontinuerlig 

kvalitetsforbedring gjennom åpne og forutsigbare prosesser. Sentralt i styringssystemet 

står en effektiv forvaltning av fellesskapets midler, med bakgrunn i politisk vedtatte mål 

og rammer.. 

Helhetlig styring omfatter tre grunnleggende forhold: 

1. Resultatledelse: Helhetlig oversikt og felles visjon og mål for organisasjonen som 

grunnlag for fokus på kjerneoppgaver og styring på flere dimensjoner enn økonomi  

2. Dialog: Ny styringsdialog mellom politisk ledelse og administrasjon, mellom ledelse 

og medarbeidere, og mellom innbyggere og kommune.  

3. Kvalitetsforbedring: Økt læringsfokus ved systematisk refleksjon over egen praksis 

2.5 Delstrategier 

Følgende fire delstrategier er valgt for å understøtte helhetlig styring som overordnet 

utviklingsstrategi:  

 Kommunikasjon 

 Etikk  

 Lean 

 LP 

 

  



 

Delstrategier 

1. Kommunikasjon 2. Lean 3. LP 4. Etikk 

Utviklingsstrategi 

Helhetlig styring i Skaun - resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring   

Suksessfaktorer 

Kvaliteten på de kommunale tjenestene skal 
ytterligere forbedres gjennom bred dialog 
med brukerne og god utnyttelse av Skaun 

kommunes helhetlige styringssystem 

Kommunen skal ha en lederkultur 
som inspirerer til å skape et 

lærende miljø som sikrer 
medarbeiderne faglig og personlig 

utvikling 

Gjennom medvirkning, dialog, utstrakt 
delegering og ansvarliggjøring skal 

kommunen skape et arbeidsmiljø og en 
organisasjonskultur som motiverer og 

engasjerer medarbeiderne 

 

Langsiktige mål 

Tjenester:    Organisasjon: 

Skaun kommune skal skape og utvikle tjenester i 
samspill med innbyggernes behov ut fra tilgjengelige 

ressurser 

Skaun kommune skal videreutvikle en fleksibel og 
endringsdyktig organisasjon gjennom motiverte, 

engasjerte og kreative medarbeidere 

Visjon 

Skaun kommune - aktiv og attraktiv 



3. Helhetlig styring i Skaun 
 

Skaun kommunes visjon, langsiktige mål og suksessfaktorer utgjør selve plattformen for et 

helhetlig styringssystem. Samlet representerer dette et helhetlig, strategisk fundament, som 

skal være utgangspunktet for alle tjenesteenhetenes mer operative planlegging og 

rapportering. Det helhetlige styringssystemet legger opp til at en retter sitt fokus mot flere 

fokusområder samtidig. I Skaun har vi valgt å rette fokus mot de fire områdene 

tjenestekvalitet, organisasjon, økonomi og samfunn. Målet med systemet er at vi skal 

balansere vår oppmerksomhet mellom gårsdagens resultater (budsjett og regnskap), dagens 

resultater (bruker, medarbeider- og innbyggertilfredshet) og fremtidige resultater (læring og 

fornyelse).  

Helhetlig styring i Skaun defineres som å sette mål for hva kommunen  

skal oppnå, måle resultater og analysere disse som grunnlag for å sammenligne 

dem med de fastsatte målene, og bruke denne informasjonen i den videre 

styringen og utviklingen av kommunen. 

 

Det helhetlige styringssystemet bygger på at mål for kommunens virksomhet settes ut fra 

ulike perspektiv, og at måling av kommunens prestasjoner og resultater tar høyde for dette. 

Tradisjonelt har økonomiske mål og resultater vært dominerende ved styring av kommunen, 

mens innen helhetlig styring tas tilgjengelig styringsinformasjon i bruk på en systematisk 

måte. I styringssystemet legges det vekt på en helhetlig systematisk bruk av undersøkelser og 

dialog der resultat, mål og tiltak er sentralt. Årshjulet i Skaun viser hvordan det helhetlige 

styringssystemet er organisert i kommunen: 

 



3.1 Resultatledelse 

Resultatledelse er en ledelsesform som innebærer å styre på bakgrunn av resultatinformasjon. 

Metodikkens styrke er synliggjøring og tydelighet ved at den gir lederne systematisk 

kunnskap om kommunens ståsted og status på de viktigste områdene kommunen må lykkes 

innenfor (Kommunal- og regionaldepartementet 2004). Flat struktur og færre ledernivåer har 

gitt toppledelsen en mer krevende oppgave i å følge opp det operative ledernivået. Som 

motvekt mot at kontrollspennet i flatere organisasjoner øker, økes også behovet for autonomi 

og delegering av myndighet til enhetslederne. Når direkteledelse, også i den mer moderne 

varianten i form av teamledelse, kommer på kollisjonskurs med en flatere 

organisasjonsstruktur, øker behovet for nye eller justerte ledelsessystem.  

 

Resultatledelse representerer et mulig svar på utfordringen med økende kontrollspenn og 

enhetsledernes behov for autonomi. Litt forenklet ligger tanken bak resultatledelse i at ledere 

skal levere et resultat, men hvordan lederen velger å gjøre det innenfor gitte rammer (budsjett, 

prosedyreregler m.m.), er i stor grad opp til lederen og medarbeiderne. Dette gir fasthet på 

mål og frihet til handling. Den økte eksponeringen av prestasjoner som følger med 

resultatledelse stiller tilsvarende skjerpede krav til ledernes tydelighet i utøvelsen av 

lederrollen. Dette medfører et behov for et felles fundament for lederskapet som skal utøves i 

kommunen. Modellen under viser ulike perspektiver på ledelse. 

 

 

 

 



3.1.1 Lederplattform 

Skaun kommune utviklet høsten 2011 en lederplattform som beskriver en felles standard for 

god ledelse i Skaun. Lederverdiene tydelig, raus og engasjert er kjernen i plattformen, og 

disse skal underbygge en lederkultur som fokuserer på faglig og personlig utvikling blant 

kommunens medarbeidere for å øke kvaliteten på de kommunale tjenestene. Visjonen for 

ledelse i Skaun er ”Sammen – med evne, vilje og mot.” 

 

 

3.1.2 Lederavtale 

Formålet med lederavtalen er en gjensidig klargjøring av mål og forventninger mellom 

rådmann og enhetsleder. I lederavtalen presiseres det at styring og ledelse i Skaun kommune 

skal bygge på de føringene som er gitt i styrende dokumenter, styringsverktøyet Bedre Styring 

og virksomhetsplaner for den enkelte enhet. Lederavtalen skal supplere eller konkretisere de 

føringene som er gitt. I lederavtalen synliggjøres resultater for de siste 3 år på gjennomgående 

og egenvalgte indikatorer innenfor den enkelte leders område. 

 

Ut fra de føringene som er gitt i rådmannens lederavtale og i andre styrende dokument inngår 

rådmannen lederavtale med alle i sin ledergruppe. Disse kan igjen inngå lederavtale med sine 

underordnede etter nærmere avtale. Lederavtalen revideres årlig, og den skal være et grunnlag 

for dialog omkring mål og resultatoppnåelse.  



3.1.3 Kongstanke 

Lederplattformen og lederavtalen følges opp av den enkelte leders kongstanke, som innebærer 

hva den enkelte leder legger i utøvelse sin ledelse. Kongstanken målbærer hva som er viktig 

for den enkelte leder og bør i tråd med lederavtalene justeres årlig. Gjennom kongstanken skal 

alle ledere i Skaun reflektere rundt egen visjon og mål for eget lederskap. Dette er sentralt for 

å øke bevisstheten om hvorfor vi har valgt ledergjerningen og hva vi vil oppnå som ledere. 

 

 
 

 

 



3.2 Dialog 

Helhetlig styring er en arbeidsform som legger grunnlaget for en systematisk dialog mellom 

ulike aktører og organisatoriske nivå om hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse skal 

nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre. Det helhetlige 

styringssystemet innebærer at gode resultater oppnås gjennom kommunikasjon og aktivt 

samarbeid mellom mennesker.  

Det prinsipielle synspunktet er at både kunnskap om kommunens prestasjoner, så vel som 

analyse og dialog rundt årsakene til prestasjonen, er helt nødvendige forutsetninger for både 

kontroll og for organisasjonsutvikling. Et vellykket helhetlig styringssystem forutsetter at det 

etableres formelle arenaer der resultatene drøftes og fører til handling. Det forutsetter også at 

styringsinformasjonen bringes videre til politikerne. Det siste er særlig viktig i forhold til 

budsjettprosessen. I Skaun er dialogkonferansene i etterkant av brukerundersøkelsene, samt 

strategikonferansene mellom ledere og kommunestyret viktige arenaer for videreformidling 

av resultater.  

Modellen viser hvordan dialogen kan gå mellom de ulike aktørene i det helhetlige 

styringssystemet: 

 



3.2.1 Bruker- og medarbeiderundersøkelser 

For å sikre den subjektivt opplevde kvaliteten, gjennomføres årlige bruker- og 

medarbeiderundersøkelser. Skaun kommune benytter bedrekommune.no for å måle 

tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Undersøkelsene har standardiserte 

spørsmål og kan besvares direkte på nettet eller via papirskjemaer. Gjennomføring av årlige 

undersøkelser gir mulighet for å sammenligne seg selv med seg selv over tid, sammenligne 

seg selv med andre kommuner og gi styringsinformasjon alle nivåer i kommunen, samt til 

allmennheten. Tilbakemeldingene fra undersøkelsene benyttes som grunnlag for 

forbedringsarbeid på den enkelte enhet og i kommunen som helhet. 

3.2.2 Dialogkonferanser 

Dialogkonferanser mellom politikere, administrasjon og brukere avholdes i etterkant av at 

brukerundersøkelsene er avsluttet. Dialogkonferansene gjennomføres sektorvis, og før 

konferansene gjennomgår medarbeidere og ledelse på den enkelte enhet sine resultater og 

forbereder presentasjon av resultater og innspill til dialogkonferansene. På 

dialogkonferansene presenteres resultatene og det legges opp til en aktiv diskusjon blant 

deltakerne om forbedringstiltak. Under og etter konferansen fyller enhetsleder ut en 

oppsummering, som fremlegges på strategikonferanse 1. 

3.2.3 Strategikonferanser 

Strategikonferanser avholdes mellom kommunestyret, enhetsledere og tillitsvalgte to ganger 

årlig, i juni og i oktober. I forkant av strategikonferanse 1 formidles resultat og 

tilbakemeldinger fra dialogkonferansene, økonomiske rammer og analyser, samt utvalgte 

KOSTRA-indikatorer. Strategikonferanse1 inneholder en gjennomgang av 

grunnlagsdokumentet, en presentasjon av de ulike sektorers utfordringsbilde og et 

gruppearbeid mellom administrasjon, politikere og tillitsvalgte. Mellom strategikonferanse 1 

og 2 arbeides det med utredninger som følge av foreslåtte tiltak gjennom gruppearbeid. 

Hensikten med disse konferansene er å legge et grunnlag for politiske prioriteringer, ved at 

mål og kurs justeres på bakgrunn av resultater og dialog med brukerne.  

 



3.3 Kvalitetsforbedring 

Skaun kommune arbeider kontinuerlig med omstilling og fornying, og mye av dette arbeidet 

kan grense til innovasjon. Kommunal – og regionaldepartementet definerer i sin 

innovasjonsstrategi for kommunesektoren, innovasjon som ”prosessen med å utvikle nye ideer 

og realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet” (2013). Denne merverdien kan for 

eksempel ligge i bedre løsninger i tjenestene eller bedre kommunikasjon med innbyggerne, 

ved at kvaliteten forbedres. 

 

Det vanlige fornyings- og omstillingsarbeidet skiller seg imidlertid fra innovasjon ved at 

innovasjon gjerne medfører vesentlige (radikale) endringer i arbeidsmetodene eller i 

tjenesteutøvelsen, mens omstilling ofte er mer stegvise endringer av eksisterende rutiner. 

Skaun kommune vil ha fokus på å legge til rette for innovasjon, samtidig som vi vil arbeide 

systematisk med kvalitetsforbedring med stegvise endringer.  

 

For å kunne fokusere på kvalitetsforbedring er vi avhengige av endringsvilje i ledelsen, slik at nye og 

forbedrede løsninger kan innføres. Aktive ledere er en forutsetning for å skape en forbedringskultur, 

og i arbeidet med resultatoppfølging er det helhetliges styringssystemet et viktig verktøy. Fokuset for 

og innholdet i det helhetlige styringssystemet vil utvikles over tid, etter hvert som ny kunnskap 

erverves og kommunes politiske og samfunnsmessige omgivelser endres.  

 

 



3.3.1 Styringsverktøyet Bedre Styring 

KF Bedre Styring er Skaun kommunes valgte verktøy for helhetlig styring. Bedre Styring 

sammenstiller anbefalte indikatorer fra datakilder som SSB, Skoleporten og Bedre kommune 

(brukerundersøkelser), med kommunens egne indikatorer fra økonomi og personalsystemer.  

Kommunen har dermed en felles plattform for intern styringsinformasjon.  Dette gjør det enklere å 

foreta sammenligninger og fører til forbedret innsikt som gir grunnlag på forbedringsarbeid. 

Programmet inneholder strategi- og styringskart, og gir muligheter til å ta ut ønskede rapporter. 

Enhetslederne rapporterer månedlig til rådmann på valgte indikatorer i Bedre Styring. 

3.3.2 Strategikart 

Et strategisk kart er en visuell presentasjon av kommunens strategi. Ved bruk av de fire dimensjonene 

samfunn, kvalitet organisasjon og økonomi og langsiktige mål satt i en årsaks-/virkningssammenheng 

illustrerer kartet hvordan de immaterielle eiendelene omdannes til verdiskapende prosesser. 

De skal på denne måten vise hvordan langsiktig avkastning for aksjonærer (i dette tilfellet kommunens 

innbyggere) skapes (Kaplan & Norton 2004).  

 

Skaun kommunes strategikart: 

 

 

 



3.3.3 Styringskort 

Styringskortet er et informasjonsverktøy i Bedre Styring. Det kommuniserer på en enkel og 

oversiktlig måte kommunens mest kritiske informasjon, og gir innblikk i om virksomheten er 

på rett vei i forhold til de forutbestemte målene. Ved bruk av styringskort vil organisasjonen i 

tillegg se om hvorvidt de har forbedret seg på et område på bekostning av et annet, og kan på 

den måten bidra til beskyttelse mot suboptimalisering. Et styringskort viser de strategiske 

målene med de tilhørende styringsdimensjonene, samt målsetningene kommunen har satt i 

forhold til disse. Her presenteres historiske tall så vel som gjeldende verdier, slik at 

utviklingen kan følges. Skaun kommune har også valgt å synliggjøre denne utviklingen ved 

hjelp av ”trafikklys”, hvor fargekodene brukes for å formidle om hvorvidt et mål trenger 

ytterligere oppmerksomhet eller om virksomheten er på rett vei.  

 

Styringskortet skal være en del av informasjonssystemet til de ansatte på alle nivå i 

organisasjonen. På den måten vil medarbeiderne ha mulighet til å se hvilke konsekvenser 

deres beslutninger og handlinger vil få og ikke minst hva som fører til langsiktig suksess. 

Styringskortet vil gi en indikasjon på om strategien kommunen har satt virker eller ikke, og i 

så fall hvorfor den ikke fungerer. Hensikten med styringskort er med andre ord å formidle 

samt å gi tilbakemelding om utvikling og grad av måloppnåelse. Bakgrunnen for dette er at 

kommunen på et tidlig tidspunkt kan iverksette korrigerende tiltak ved eventuelle avvik. På 

den måten vil virksomheten sikre kontinuerlig læring. 

 

4. Delstrategier 

4.1 Kommunikasjon 

Kommuner har ulike oppgaver som gjør dem til komplekse størrelser. Dette medfører store 

utfordringer for kommunikasjonsinnsatsen til en kommune. Kommunen skal på en og samme 

tid levere effektive kommunale tjenester og tilby innbyggerne innsikt og deltakelse i 

beslutningsprosesser. Brink Lund og Nyegaard vektlegger at kommunens medarbeidere og 

ledere har ulike kommunikasjonsroller, og at disse er knyttet til kommunen som demokratisk 

aktør og kommunen som tjenesteleverandør (2008). 

 

Skaun kommune ser behovet for å utarbeide en overordnet strategi for kommunikasjon og 

denne vil innbefatte retninger for kjernemålgruppene til kommunen: innbyggere, 

medarbeidere og brukere. Strategien vil utarbeides i samarbeid med KS Konsulent. 



4.2 Lean 

Lean betyr slank og er både en organisasjonskultur og en praktisk tilnærming for å 

optimalisere arbeidsprosesser. Begrepet har sin opprinnelse fra den japanske bilprodusenten 

Toyota, og har som grunnprinsipp at all aktivitet skal rettes mot det som gir verdi for kunde. 

James Womack videreutviklet Lean-teorien på 1980- og 1990-tallet, slik at den kunne brukes 

flere steder enn i industribedrifter (Johnstad 2012). Både offentlige og private virksomheter, 

som har hovedvekt på tjenesteyting, har tatt i bruk Lean-metoden. Lean i Skaun skal være 

medarbeiderdrevet forbedringsarbeid for økt kvalitet, effektivitet og arbeidsglede. 

 

Lean i Skaun har fokus på etablering av forbedringstavler på alle enheter som et praktisk 

verktøy i det kontinuerlige forbedringsarbeidet
1
. Utgangspunktet for innføring av en 

forbedringstavle er gjerne en verdistrømsanalyse. Forbedringstavlene er sterkt forankret i det 

helhetlige styringssystemet og inneholder mål, resultater og forbedringsforslag/avvik og skal 

gjennomføres systematisk på alle enheter. Tavlene beskriver overordnede mål, enhetens mål, 

resultater og forbedringsforslag og avvik knyttet til disse. Tavlene er et praktisk verktøy for å 

formidle mål og resultater ut i organisasjonene, samt legge til rette for kontinuerlig 

utviklingsarbeid. Alle enheter skal ha innført og tatt i bruk forbedringstavler innen 2015.  

 

                                                 
1 Intern lenke til Lean : U:\Lean 
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4.3 Etikk 

Organisasjonsetikk er felles refleksjonsarbeid for å løse etiske utfordringer som gjelder hele 

organisasjonens virksomhet. Organisasjonsetikkens første skritt er å identifisere mulige felles 

utfordringer, og det overordnede målet for å gjennomføre organisasjonsetiske refleksjoner er å 

øke kvaliteten på arbeidet (Eide og Aadland 2008). En popularisert definisjon av 

organisasjonskultur er at ”kultur er det som sitter i veggene”. Organisasjonsetisk refleksjon 

kan være et godt tiltak for å få organisasjonskulturen ned fra veggene og ut på gulvet. Etisk 

refleksjon i Skaun er systematisk utforskning av en sak, hvor vi får nye perspektiver. 

Gjennom refleksjonen kan verdikonflikter identifiseres, og formålet med den etiske 

refleksjonen er å kunne ta en begrunnet og informert avgjørelse som bidrar til faglig og etisk 

skjønn, fremfor ”synsing”. Innenfor etisk refleksjonsarbeid har vi flere metoder og verktøy til 

hjelp, og målet er at etisk refleksjon gjennomføres ukentlig. 

 

Arbeidet med organisasjonsetikk krever planlegging og oppmerksomhet. En forutsetning for 

og lykkes er at ledere, ansatte og brukere ser betydningen av å sette av tid til 

organisasjonsetiske refleksjoner. Etisk refleksjon startet som et prosjekt i regi av KS innenfor 

enhetene i helse, mestring og omsorg og skal utvides til å gjelde resten av organisasjonen de 

kommende årene
2
. Etikk er for mange et nytt språk, med nye ord og begreper, og den etiske 

samtalen trekker fram hverdagshandlingenes iboende – men ofte slumrende – verdier, og gjør 

oss oppmerksomme på hvordan de valg vi tar kan få gode eller dårlige konsekvenser for 

medmenneskers liv og livskvalitet.  

 

4.4 LP i skolene 

LP-modellen – læringsmiljø og pedagogisk analyse, er en systematisk innovasjonsstrategi 

som har til hensikt å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig 

læring uavhengig av elevenes forutsetninger (Jahnsen og Nordahl 2010). Arbeidet med 

modellen har også som mål å utvikle en lærende organisasjon og en delingskultur med fokus 

på refleksjon over egen praksis, samt åpenhet for nye perspektiv på gamle utfordringer.  Alle 

skolene i Skaun skal innføre LP-modellen fra 2012.  

3 barnehager i Skaun kommune har fra høsten 2012 blitt med i et nasjonalt pilotprosjekt om 

innføring av LP-modellen i barnehager. LP-modellen i barnehager er en strategi som skal 
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bidra til å ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og dannelse som grunnlag 

for allsidig utvikling. Ansatte i barnehagene skal gjennom arbeidet med LP-modellen utvikle 

kompetanse i kartlegging og analyse av viktige miljøfaktorer i barnehagen. På dette 

grunnlaget skal de utvikle sin kompetanse til å forstå og håndtere ulike pedagogiske 

utfordringer relatert til enkeltbarn og grupper
3
.  
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Vedlegg: Definisjon av begreper  
 

Vi har valgt å definere sentrale begreper
4
 på følgende måte: 

 

Visjon: 

Den retningen kommunen skal bevege seg for å realisere sitt formål. Visjonen er en 

beskrivelse av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat/en ønsket endring på lengre sikt og 

danner grunnlaget for langsiktige mål. 

 

Langsiktige mål: 

De langsiktige målene er en konkretisering av kommunens visjon. Målene uttrykker som 

oftest en enkelt side av kommunens visjon og utgjør områder som har et særskilt fokus. I 

gjeldende kommuneplan er det valgt 6 fokusområder som utgjør de langsiktige målene frem 

mot 2024. 

 

Suksessfaktorer: 

En suksessfaktor utgjør et eller flere forhold som er viktige for å nå fastsatte mål. 

Suksessfaktorene bør være realistiske, konkrete og enkle slik at målet kan nås dersom vi 

lykkes med disse faktorene. Når suksessfaktorene er identifisert, har man også samtidig 

definerte risikoelement i fht visjonen.  

 

Strategi: 

En strategi er en plan av handlinger for å nå et spesifikt mål. Ordet kommer fra det greske 

”strategia”, som betyr hærføring eller generalkunst. Strategi handler om å tenke før du handler 

og om å integrere en plan eller mønster i en organisasjons overordnede mål, politikk og 

hendelsesforløp som helhet. 

 

Dimensjon: 

Dimensjon kan brukes om en side, et trekk eller et aspekt. I Skaun har vi valgt å se på 

kommunen gjennom de fire aspektene organisasjon, kvalitet, økonomi og samfunn.  

 

Indikator: 

En indikator er et forenklet utrykk for komplekse fenomener og sammenhenger i en form som gjør 

det mulig å kvantifisere disse. 

 

Det finnes ulike typer indikatorer: 

 

Driverindikator  Forteller om aktivitet, for eksempel antall 

foreldremøter. 

 

Resultatindikator  Omfatter subjektive undersøkelser f. eks. 

brukerundersøkelser og objektive. undersøkelser / 

registreringer f. eks. nærværs-, budsjett- og  

regnskapsoppfølging 

 

Tjenestespesifikke indikatorer:  Indikatorer som bare finnes på ett tjenestested. 
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Årlig indikator     Måler maksimalt en gang pr år. 

 

Månedlig indikator     Måler maksimalt en gang pr måned. 

 

Gjennomgående indikator:  Indikator som finnes på alle nivåer og i alle 

enheter og sektorer. 

 

Nivå 1 – indikator, kommuneindikator:  Indikatorer som bare finnes på nivå 1, f eks netto 

driftsresultat i % av brutto driftsresultat. 

Nivå 2 – indikator, sektorindikatorer:  Indikator som gjelder for alle enhetene innenfor 

en sektor. 

Nivå 3 – indikator, enhetsindikator:   Indikator som gjelder bare for en enhet. 

 


