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«Velferdssamfunnet utfordres av en aldrende befolkning, behov for et mer
inkluderende samfunn, klima og miljø-problematikken og synkende
produktivitetsutvikling.

Kommunal sektor kommer i økende grad til å bli utsatt for et
forbedringspress, både på kostnad, kvalitet og som lokaldemokratisk arena
for samfunnsutvikling» (KS notat om invasjon)



Hvordan har vi kommet hit?

“Over the past fifteen years, the number of procedures, vertical
layers, interface structures, coordination bodies, scorecards, and
decision approvals has increased dramatically – between 50% and
350%, depending on the company” (Morieux og Tollmann 2014)
“Fewer value adding activities, more useless work on work” (ibid)
Parkinsons lov: “Work expands so as to fill the time available for its
completion”

En politisk styrt organisasjon er i stadig endring!











Forbedringsprogrammet
• Helse og omsorg
• Strategisk innkjøp
• Digitalisering
• Prosessforbedring
• Innovasjonskultur
• Viktig fremover

Organisasjonsutvikling, porteføljestyring, innovasjon og medvirkning

Ca 40
pågående
prosjekter



Hovedmål

Hovedmål:
• Programmet skal sikre et netto

driftsresultat på minimum 205
millioner kroner innen 2019.

• Programmet skal foreslå en
organisering som bygger opp under
det økonomiske hovedmålet og
sikrer en framtidsrettet organisering
som imøtekommer endrede krav og
forventninger i tjenesteproduksjonen.



Målområder

• Reduksjon i kostnader og/eller økte
inntekter

• Bedret arbeidsmiljø målt i reduksjon
av sykefravær

• Økt medarbeidertilfredshet
• Økt brukertilfredshet blant Tromsø

kommunes innbyggere og næringsliv
• Innovasjon og medarbeiderskap
• Bedret kvalitet og redusert risiko i

Tromsø kommunes
tjenesteleveranse



Organisering



Helse og omsorg



Utviklingsprogrammet helse og omsorg

Programmet bygger blant annet på en kartlegging av
dagens utfordringer, risikovurdering av disse og
innspill til tiltak.

Arbeidet ble gjort i en prosess som sikret bred
medvirkning, og deltakere var brukerråd, verneombud
og ledere på enhetsnivå sammen med stab og
etatsledere.

Et sentralt element i dette programmet er å sikre rett
rekkefølge på implementeringen av de forskjellige
oppgavene

• Tillitsreformen
– Tjenestedesign/brukerretting

• Bemanningsplanlegging/heltidskult.
– Turnus, heltidskultur, ressursbaser,

bemanningskontor
• Tjenesteutvikling og effektivisering

– Dokumentasjonsplan, digitalisering
arbeidslister, mobil omsorg, ruteplanlegging

• Ledelse og HMS
– Fase 3, funksjonsbeskrivelser, FOU-avdeling

• Virksomhetsstyring
– Budsjettmodeller, ledelsesinfo.syst.,

lederutvikling
• Tiltak kostnadsreduksjon

– Timesvedtak, ressurskrevende brukere,
redusere bemanning, redusere sykefravær,
informasjon



Strategisk innkjøp



Bakgrunn for arbeidet

• Målsetting om å redusere innkjøpsrelaterte kostnader med totalt
129 millioner kroner

• Innføring av strategisk innkjøp – Standardiserte og systematiske
prosesser i hele kommunen.

• Dette forutsetter en organisering av innkjøpsfunksjonen som gjør
strategisk innkjøp mulig.

• Dagens organisering av innkjøp er ikke profesjonell nok og rustet til
implementere en strategisk innkjøpsprosess.



Tidligere og ny modell

• Tromsø kommune har
en desentralisert
innkjøpsfunksjon, der
ansvaret for innkjøp
ligger på hver enkelt
enhet.

• Innkjøpskontoret er
løftet i ny administrativ
organisering og er nå
organisert som egen
seksjon.



Ny organisering

• Sentralisert innkjøpsfunksjon
– Den sentrale anskaffelsesenheten har all myndighet tilknyttet innkjøp i

kommunen, og det ligger ingen innkjøpsfaglig kompetanse eller ansvar for
innkjøp i linjen (Avdelingene).



Myndighet

• Den sentrale enheten har fagansvaret for anskaffelser og har
prosessansvaret i alle anskaffelsesprosesser.

• Seksjonen har beslutningsmyndighet i alle ledd av prosessen.
• Avdelingenes/enhetenes myndighet ligger i å definere behov, og

delta i anskaffelsesprosesser gjennom brukergrupper.
– All annen myndighet er plassert hos sentral anskaffelsesenhet.



Organisasjonskart



Digitalisering



Digitaliseringsstrategi 2017-2020

«Det er kommunene og
fylkeskommunene som leverer flest
offentlige tjenester. Derfor er det svært
å lykkes om Norge skal nå sine mål
for digitalisering av samfunnet»

• Brukeren i sentrum
• IKT som vesentlig innsatsfaktor for

innovasjon og produktivitet
• Styrket digital kompetanse og

deltakelse
• Effektiv digitalisering av offentlig

sektor
• Godt personvern og god

informasjonssikkerhet



Handlingsplan for digitalisering

• Nettprosjektet
• Minsideløsning
• Digitale medarbeidere (RPA)
• Beslutningsstøtte stordata
• Digitalisering av personalprosesser

(bort med papir)
• Trygghet- og mestringstek.
• Responssenterløsning
• Mobil omsorg (journaler i sanntid)
• Digitalisering av arbeidslister

• Elektronisk ruteplanlegging
• Digitalisering av innkjøpsverktøy

(konkurranse, kontrakter, analyse
ehandel)

• eDialog: SvarInn og SvarUt
• Next (platform/fundament for

systemforvaltningen)
• Administrativt system for skole og bhg
• DigiSos (nasjonalt)
• Ebyggesak
• Sak- og arkivsystem



Robotisering



Tilnærming for å finne prosess å robotisere



Robotisering av egenmeldinger

Utgangspunkt:
• Papirskjema for egenmelding fylles inn av ansatt
• Sendes til nærmeste leder
• Videre til sekretær/saksbehandler som registrerer i visma
• 1500-2000 egenmeldinger per mnd + purring oppfølging av

manglene



Robotisering av egenmeldinger

Prosessen består på overordnet nivå av følgende steg:
• Elektronisk egenmelding utfylles av den ansatte, hvor en XML-fil

automatisk blir generert.
• Informasjon om egenmeldingen leses av fra XML-filen
• Den ansatte søkes opp i Visma HRM
• Informasjon om fraværet registreres for den ansatte
• Unntak rapporteres i en felles rapport som distribueres for manuell

håndtering



Noen betraktninger

• Finne de riktige arbeidsprosessene (relevans og frekvens)
• Ha data som data (ikke papirskjema)
• Intern kompetanse og kapasitet (analyse og programmering)
• Balanse prosjekt og linjeoppgaver



Prosessforbedring



Mandat for prosessforbedring

«Formålet med arbeidet er å etablere en forbedringskultur i Tromsø
kommune basert på tillit, hvor alle avdelinger, staber og enheter er
aktive i kontinuerlig forbedringsarbeid.»

Prosjektet har følgende mål for 2018:

1) Etablere et prosessforbedringsteam som fungerer som
støttefunksjon for forbedringsarbeidet i Tromsø kommune

2) Etablere et program for opplæring i og spredning av relevante
verktøy og metoder

3) Identifisere og gjennomføre relevante pilotprosjekt for å hente
erfaring



Oppdrag 2018



Noen verktøy for å utvikle egne metoder

• Tjenestedesign
• Design thinking
• Lean for offentlig sektor
• Klarspråk
• Hacathons
• Innbyggermedvirkning



Kultur for innovasjon



«Uten innovasjon vil utgifter til offentlige tjenester øke sterkere enn
resten av økonomien. Uten innovasjon vil det uunngåelige presset for
å redusere kostnadene rettes mot allerede hardt pressede ansatte for
å arbeide enda hardere».

Mulgan G. & Albury D. (2003) Innovation in the public sector.
Strategy unit, London





Fra tradisjonell tenkning til forbedringskultur

• De ansatte er problemet
• Gjøre jobben min
• Forstå min egen jobb
• Måle og styre de ansatte
• Endre personen
• Vi blir ikke bedre med de ansatte vi har
• Motivere ansatte
• Kontrollere ansatte
• Manglende tillit
• Hvem gjorde feilen?
• Korrigere feil
• Bunnlinjedrevet

• Prosessen er problemet
• Hjelpe til med å få ting gjort
• Hvordan min jobb passer inn i helheten
• Måle og styre prosessene
• Endre prosessene
• Kan alltid forbedre arbeidsflyten
• Fjerne barrierer
• Utvikle menneskene
• Vi er alle i samme båt
• Hva gjorde at feilen kunne oppstå
• Redusere variasjoner
• innbyggerdrevet





• Arbeid med riktige prosjekter
– Kostnadsreduksjon, forenkling,

standardisering, avbyråkratisering,
digitalisering, innovasjon, arbeidsmiljø

• Fokus på gevinstrealisering i
pågående og nye prosjekter

• Felles prosjektmetodikk og nødvendige
ressurser inn i prosjektene

• Helhetlig informasjonsforvaltning
• Digitaliseringsråd
• Informasjonstiltak

– Nettside
– Intranettprosjekt

• Involvering av medarbeidere og
arbeidstakerorganisasjonene

• Implementering av ny
innkjøpsorganisasjon

• Revisjon av programplan
• Questbackundersøkelse

– Arbeidsgruppe på oppfølging
• Samordning av arbeid med plan- og

styringssystemet
– Forbedring av

økonomirapporteringsrutinene (øk. rap. 1
& 2)

– Oppdragsbrev
– HØP
– Målbildet vårt



Viktig fremover

• Arbeid med riktige prosjekter
– Kostnadsreduksjon, forenkling, standardisering, avbyråkratisering, digitalisering, innovasjon, arbeidsmiljø

• Fokus på gevinstrealisering i pågående og nye prosjekter
• Felles prosjektmetodikk og nødvendige ressurser inn i prosjektene
• Helhetlig informasjonsforvaltning
• Digitaliseringsråd
• Informasjonstiltak

– Nettside
– Intranettprosjekt

• Involvering av medarbeidere og arbeidstakerorganisasjonene
• Implementering av ny innkjøpsorganisasjon
• Revisjon av programplan
• Questbackundersøkelse
• Samordning av arbeid med plan- og styringssystemet

– Forbedring av økonomirapporteringsrutinene (øk. rap. 1 & 2)
– Oppdragsbrev
– HØP
– Målbildet vårt



Spørsmål eller
kommentarer?

Kontakt: andre.lovik@tromso.kommune.no


