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Kommunedirektørens forord
I snart to år har vi stått i en pågående pandemi og innsatsen fra dere alle
har vært fenomenal. Vi har levert gode tjenester og fått til utrolig mye ved
siden av korona og smittehåndtering. Jeg vet det er mange som ikke har
fått den annerkjennelsen og oppmerksomheten de fortjener, men alt vi
oppnår er resultater av hver og ens bidrag inn i helheten. Jeg er også
takknemlig for at vi har et særlig godt samarbeid med tillitsvalgte og
verneombud og som hele veien bidrar til gode løsninger.
Kommunen er fortsatt i stor utvikling med høy befolkningsvekst som gir både
muligheter og utfordringer. Veksten gjør at vi i årene fremover må ta opp store lån for å
investere i skoler, barnehager og annen infrastruktur. Dette gjør at en større del av
budsjettet må brukes til å dekke renter og avdrag i årene fremover, som igjen gir
mindre penger til andre områder. Vi må derfor samarbeide med de folkevalgte om å
finne løsninger, sammen se de lange linjene og være tydelig på prioriteringer. Dette er
utfordrende, men samtidig betydelig bedre enn alternativet med kutt og nedleggelser.
Vi er en vekstkommune i stor utvikling. Vi holder i det store og det hele tritt med
økningen i tjenestebehovet og vi har effektive tjenester. For å skape fortsatt bærekraft
skal vi bruke den store fordelen Lørenskog har med en voksende økonomi. Vi må
holde igjen på utgiftsveksten så inntektene vokser raskere enn utgiftene. Over litt tid vil
dette igjen skape økonomisk handlingsrom og nye muligheter. Så til alle medarbeidere,
vi skal fortsette å finne gode løsninger og løfte i flokk.
I stedet for å fokusere på pengene vi ikke har, skal vi bli flinkere til å snakke om alt det
vi får til med de pengene vi har. For vi får til utrolig mye, men vi skal få til enda bedre
med fokus på samarbeid mellom fag og tjenester og satse på felles prioriteringer. Vi
har og skal ha høye ambisjoner, men vi kan ikke være best på alt. Det er derfor behov
for at vi koordinerer innsatsen og jobber godt sammen med kollegaer og ledere i det vi
tror skaper de beste resultatene. Det høres fint ut i ord, men i praksis betyr det at vi
ikke bare ser de enkelte prosjekter og aktiviteter hver for seg, men ser de i
sammenheng så vi kan prioritere og samhandle om det vi mener er viktigst og gir oss
de beste resultatene.
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Året vi er inne i blir spennende på mange måter. Vi skal samle oss igjen, se fremover
og finne gode løsninger, ta vare innbyggerne og på hverandre og levere gode tjenester
og tilbud til innbyggerne i det kommende året også.

Ragnar Christoffersen, kommunedirektør
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HELHETLIG
STYRING
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1. Helhetlig styring
1.1.

Innledning

Styringsbrevet erstatter tidligere oppdragsbrev til hver sektor og skal bidra til en felles
retning for hvor vi skal i 2022. Styringsbrevet omhandler kommunedirektørens
forventninger i overgangen mellom politiske planer og administrative prosesser.
Kommunen står i en utvikling og vekst som gjør at vi ikke kan løse alt, men må prioritere
og samhandle om det vi mener gir de beste resultatene. Skal vi lykkes, er det viktig med
et godt samspill med politikken og helhetlig styring.
Helhetlig styring betyr at vi har en velfungerende virksomhetsstyring. Det vil si verktøy
og metoder som gjør at vi kan ha kontroll og se sammenhenger mellom områder og
aktiviteter i kommunen. Vi skal sikre effektiv drift, nødvendig utvikling og omforme
samfunnsoppdraget vårt til gode tjenester og resultater for våre innbyggere. For å
lykkes med dette må vi ha god nok oppfølging gjennom året, og vi må skape en rød
tråd fra politiske planer til handlinger.
I dette kapitelet er det beskrevet noen sentrale områder for helhetlig styring. Styringen
må balanseres med god ledelse som er omtalt i et senere kapittel.

1.2.

Plansystemet

Plansystemet er en oversikt over kommunens planer og viser hvordan planene henger
sammen. Kommuneloven stiller krav til at vi som kommune skal utarbeide samordnede
og realistiske planer for virksomheten vår. God planlegging innebærer derfor å beskrive
hva vi ønsker å oppnå i fremtiden og hva vi må gjøre for å få det til.
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| Figur 2: Plansystem
Lenke til plansystemet med oversikt og
beskrivelser av planer er samlet her på
kommunens hjemmesider.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i november 2020, og i år er vi i gang med å
utarbeide ny arealdel. For å bidra til at plansystemet er et overordnet og godt
styringsverktøy for politikk og administrasjon, er det i år gitt et oppdrag med å
gjennomgå planene vi har og hvordan vi arbeider med disse. Hensikten med
gjennomgangen er å bidra til at det blir en rød tråd fra kommuneplanen og fram til
hvordan vi administrativt følger opp innholdet i planene. Det betyr å være tydeligere på
hva slags planer vi skal ha og ikke ha, og hvordan planene henger sammen med
satsingene i kommuneplanen.

1.3.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring handler om hvordan ledelse, metoder og verktøy brukes for å
omsette vårt samfunnsoppdrag til tjenester og resultater for innbyggerne. Kommunen
er en kompleks organisasjon med stor bredde i oppgaver. Vi må ivareta vårt
samfunnsansvar, levere tjenester, løse daglige oppgaver og tilpasse oss politiske
ambisjoner. Dette stiller store krav til oss. Vi må få mest mulig ut av ressursene vi har,
unngå dobbeltarbeid, ha en gjennomtenkt oppfølging og en helhetlig tilnærming til
styring. En velfungerende virksomhetsstyring bidrar til å skape orden og struktur som
gjør at vi kan sette ambisjonsnivå og mål, planlegge hvordan dette skal oppnås,
gjennomføre og følge opp underveis.

Kommunedirektørens styringsbrev

7

| Figur 1 - Virksomhetsstyring
Virksomhetsstyring og god ledelse skal
sikre at kommunen, innenfor lover og
rammer, følger opp politiske og
administrative vedtak, mål og
prioriteringer på en effektiv måte.
Ansvaret for virksomhetsstyring ligger
hos alle ledere.

Vi skal fokusere på og se helheten i det vi gjør. Det betyr at vi beveger oss fra å se de
enkelte prosjekter og aktiviteter hver for seg, til å se dem i sammenheng. På denne
måten kan vi prioritere og samhandle om det vi mener er viktigst. Med den veksten
kommunen vår har, den økonomiske situasjonen og felles satsingsområder må vi
samordne oss om mål og prioriteringer. Det betyr at vi skal videreutvikle en
virksomhetsstyring som er relevant for alle sektorer og avdelinger.

1.4.

Internkontroll

En viktig forutsetning for virksomhetsstyring er at vi har en god internkontroll som følger
opp det vi gjør og sikrer at kommunen følger lover og forskrifter. Internkontroll er en
kvalitetssikring på at vi har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp
problemer og utfordringer i tide. Som leder må du ha oversikt over ansatte, over
tjenester som leveres og oppdaterte rutiner, så oppgaver utføres på riktig måte. Vi skal
kunne dokumentere at vi har orden i eget hus for at folkevalgte og innbyggere skal
kunne ha tillit til at vi gjennomfører samfunnsoppdraget vårt.
Når vi skal sikre god internkontroll må vi vurdere risikoen i det vi driver med. Men hva
er de største risikoene i din jobb? Er det HMS for våre ansatte? Er det personvern for
eleven? Er det økonomien i et prosjekt? Eller omdømmet vårt?
Du trenger ikke risikovurdere alt, men du må ha kontroll der risikoen er størst og sette i
gang tiltak som har nødvendig effekt. For å få til det må vi vurdere risikoer og
medarbeidere må melde avvik og dokumentere slik at vi kan unngå at det skjer igjen.
En kultur for å melde avvik med mål om forbedring er viktig for alle ledere. Avvik
dokumenteres og behandles i internkontrollverktøyet Compilo.
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Det overordnede ansvaret for internkontroll har kommunedirektør, men gjennomføring
av internkontrollarbeidet er delegert til ledere. Det innebærer at du som leder skal ha
god egenkontroll, vurdere risiko, iverksette risikoreduserende tiltak og følge opp. Minst
en gang i året skal det rapporteres om internkontroll og hvordan virksomheten
etterlever internkontroll på de ulike tjenesteområdene.
Ansvaret for helheten i arbeidet og den overordnede oppfølgingen av styring og kontroll
ivaretas av fagområdet for internkontroll, og er en viktig del av virksomhetsstyringen.

1.5.

Økonomistyring

Årsbudsjett og økonomiplan gir ledere på alle nivåer rammer og tiltak for årets drift. I
tillegg gir den også en pekepinn på hvilke rammer som kan forventes for de nærmeste
årene. Det er en forutsetning at alle ledere med budsjettansvar gjør seg kjent med
økonomiplanen og vedtak som påvirker egen budsjettramme. I arbeidet med
detaljbudsjett og virksomhetsplan må det lages et godt og praktisk grunnlag for
hvordan politiske føringer og vedtak skal følges opp.
Det er en særlig forventning om at ledere med økonomiansvar etterlever prinsipper om
forsvarlig økonomiforvaltning i all bruk av kommunens midler. Det betyr at:
o
o
o
o
o
o

all bruk av midler er i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak
regler for offentlige anskaffelser følges
det skal benyttes rammeavtaler og e-handel
kommunens etiske verdier og retningslinjer overholdes
kommunens økonomiregler og rutiner følges
det rapporteres avvik dersom det er grunn til å tro at din virksomhet trenger
vesentlig mer eller mindre midler enn budsjettert

Ledere vil også i større grad bli utfordret på tverrfaglig samarbeid som har betydning
for budsjett og gevinster. Noen ganger ligger kostnaden et sted, mens gevinsten
kommer et annet sted. Det er helheten for kommunens økonomi som er viktig.

1.6.

Styringsdialog

Styringsdialog er den løpende dialogen mellom kommunedirektøren som
oppdragsgiver og direktør for sektor som oppdragsmottaker. I tillegg til den daglige
dialogen gjennomføres to formelle styringsdialoger mellom kommunedirektør og
sektordirektørene med sine ledergrupper i løpet av året. Hensikten er å skape en arena
for å snakke om mål, risiko, prioriteringer og avklare ambisjonsnivået i veien videre.
En viktig målsetning er en enda bedre samhandling mellom sektorer. Vi gjennomfører
derfor styringskonferanser for å drøfte helhetlige satsinger, og sikre forankring av
oppdrag og mål som flere skal bidra i. Her deltar direktører og virksomhetsledere fra
hele kommunen.
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KOMMUNEDIREKTØRENS
PRIORITERINGER
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2. Kommunedirektørens
prioriteringer
2.1.

Innledning

Kommunedirektørens prioriteringer inneholder mål, politiske vedtak og oppdrag som
krever felles innsats og som skal følges opp gjennom året. Dette er en start, og
hensikten er at det etter hvert skal bli enklere å se og følge opp ulike bidrag inn i en og
samme helhet. På denne måten kan vi koordinere innsatsen, prioritere og skape bedre
forutsigbarhet.

2.2.

Felles mål

I Kommuneplanens samfunnsdel er det fire satsingsområder som skal gi retning for
utvikling av Lørenskogsamfunnet. Satsingsområdene er tilhørighet og fellesskap,
bokvalitet og inkluderende bomiljø, bred ungdomssatsing og trygg og miljøvennlig
transport. Samfunnsdelen gjelder for alle som bor, jobber og lever i kommunen. Fra
satsingsområdene er det i økonomiplanen utledet hovedmål og delmål.

Tilhørighet og fellesskap
Hovedmål

Delmål

Ansvar

I Lørenskog er innbyggere engasjerte
og alle kan medvirke og delta

Deltakelse i medvirkningsaktiviteter øker og
gjenspeiler befolkningen

HOM, KUL, TEK,
SOS, STYV

Innbyggere vet hvordan de kan medvirke og
opplever at de kan påvirke

KUL, SOS, STYV

Lørenskog er et trygt og levende
Alle innbyggere har tilgang til lokale møteplasser
lokalsamfunn der folk vil jobbe, leve og
bo
Det er tilrettelagt for varierte og attraktive
arbeidsplasser

Lørenskog har bærekraftige tjenester
med vekt på forebygging

TEK, HOM, KUL,
OUS
SOS, STYV

Kulturtilbud, arrangementer og frivillige
organisasjoner har økt deltakelse

HOM, KUL

Forebyggende tiltak reduserer behovet for
kompenserende tjenester

HOM, OUS

Kommunens tjenester er samordnet, og tilpasset
innbyggernes behov

HOM, OUS, KUL,
STYV

Hovedmål og delmål følger opp FNs bærekraftsmål:
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Bokvalitet og inkluderende bomiljø
Hovedmål

Delmål

Lørenskog har et variert botilbud og Bomiljøer har tilgang til grønne områder og
det er kvalitet i det som bygges
eksisterende natur i nærområdet

Ansvar
TEK, KUL, SOS

Det er tilrettelagt for framtidens boformer

HOM, TEK, KUL,
SOS

Folk er trygge i sine bomiljøer, og det er en
variert sammensetning i boligtilbud

HOM, TEK, KUL,
SOS

Hovedmål og delmål følger opp FNs bærekraftsmål:

Bred ungdomssatsing
Hovedmål

Delmål

Ansvar

Lørenskog har gode og trygge
ungdomsmiljøer og arenaer for
utvikling, læring og mestring

Flere ungdommer fullfører grunnutdanningen
og de som dropper ut blir fulgt opp

HOM, OUS

Kommunen har tilgjengelige og tilpassede
hjelpetilbud til ungdom

HOM, OUS, KUL

Ungdommer føler seg trygge i hverdagen

HOM, OUS, KUL

Hovedmål og delmål følger opp FNs bærekraftsmål:

Trygg og miljøvennlig transport
Hovedmål

Delmål

Ansvar

I Lørenskog kan folk ferdes trygt i
trafikken og flere sykler, går eller
reiser kollektivt

Antall hendelser i trafikken med myke
trafikanter involvert er redusert

TEK

Det er enkelt, attraktivt, trygt og
helsebringende å gå og sykle i Lørenskog

TEK, KUL, SOS

Klimagassutslipp fra veitrafikken er redusert

TEK, SOS

Hovedmål og delmål følger opp FNs bærekraftsmål:
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For å nå målene må vi jobbe sammen, og vi må se på hvordan målene kan oppnås
gjennom prioriteringer og tiltak. Administrativ oppfølging vil skje gjennom året og
politisk rapportering på status og måloppnåelse gjøres i årsrapporten. På denne måten
ønsker vi å sikre at vi i praksis klarer å følge opp politiske ambisjoner og
kommuneplanens satsingsområder.

2.3.

Politiske vedtak

Politiske vedtak og verbalvedtak følges opp i verktøyet Framsikt og rapporteres til
politisk nivå to ganger i året. Alle ledere må følge opp tildelte vedtak med tidsfrister. Vi
skal rapportere på vedtakene i henhold til rutiner, med vekt på klare og tydelige
kommentarer som gir de folkevalgte en kort og konsis orientering om hvor saken står,
når saken forventes å bli ferdigstilt og annen relevant informasjon.

2.4.

Kommunedirektørens oppdrag

Kommunedirektørens oppdrag er særlige viktige oppdrag som må løses med
samhandling mellom sektorer og avdelinger. Ledere må følge opp tildelte oppdrag med
tidsfrister. Oppfølging av oppdragene vil være tema i styringsdialoger og på
styringskonferanser.
Oppdragene har en eller flere ansvarlige som skal sikre koordinering og samhandling i
hvordan oppdragene skal følges opp og løses. Andre sektorer og avdelinger har et
delansvar for å bidra. Vi må skape en felles forståelse for oppdragene, og avgrense
eller bryte ned oppdraget til mindre oppgaver der dette er hensiktsmessig.

Oppdrag

Ansvar

Frist

Utvikle bærekraftige helse- og velferdstjenester til hele
befolkningen

HOM

31.12.2022

Videreutvikle arbeidet med tilhørighet og levende
lokalsamfunn i kommunen

KUL

31.12.2022

Gjennomfør tillits- og nettverksskapende arbeid rettet
mot minoritetsbefolkningen

OUS

31.12.2022

Gjennomføre ungdomssatsing i tråd med
kommunestyrets budsjettvedtak, og sikre felles
forståelse av innholdet i den brede ungdomssatsingen

OUS, KUL

31.12.2022

Sikre fremtidsrettede og bærekraftige tilbud til barn,
unge og familier gjennom prosjektet Oppvekstreform

OUS

31.12.2022
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Målrettet arbeid med å utvikle god samhandling på
tvers av sektorer, enheter og fagmiljø for å sikre barn
og ungdom gode oppvekst- og utviklingsmuligheter

KUL, OUS,
HOM, TEK

31.12.2022

Følg opp og bidra til felles innsats i kommunens
utbyggingsområder, herunder legge til rette for felles
samhandling, ansvarsfordeling og prioritering av
kommunens utbyggingsområder, slik at fastsatte mål
og gevinstrealisering oppnås

TEK

31.12.2022

Bokvalitet og inkluderende
bomiljø

Følg opp og bidra til at det er attraktivt å reise
miljøvennlig i kommunen

TEK

31.12.2022

Trygg og miljøvennlig
transport

Forbedre prosjektmetodikk og utvikle alternative
løsninger for å imøtekomme behovsveksten innenfor
formålsbygg

TEK

30.06.2022

Styrke kommunens klimaarbeid og implementere
klimabudsjett som en integrert del av budsjettarbeidet

SOS

31.12.2022

Gjennomgå kommunens plansystem og videreutvikle
et helhetlig plansystem med felles begrepsapparat

SOS, STYV

31.12.2022

Kommuneplanens
samfunnsdel

Gjennomføre tjenestegjennomgang i samsvar med
mandat og styringsdokument

STYV

31.12.2022

Tilhørighet og fellesskap og
verbalvedtak 11/12-2019

Etablere og implementere helhetlig styring som et
virkemiddel for å oppnå bærekraftig økonomi

STYV

31.12.2022

Bærekraft og verbalvedtak
11/12-2019

Etablere en plan for analyser og bruk av styringsdata i
kommunen samt implementere etter planen

STYV

31.12.2022

Styrke kommunens beredskapsarbeid gjennom
evaluering av koronapandemien, øvelser og revidere
beredskapsplaner

STYV

31.12.2022

STYV:
SOS:
OUS:
TEK:
HOM:
KUL:

Bred ungdomssatsing

Verbalvedtak 11/12-2019

Trygg og miljøvennlig
transport og Verbalvedtak
15/12-2021

Verbalvedtak 11/12-2019

KS 21/54891 og
Statsforvalterens
forventningsbrev

Styring og virksomhetsutvikling
Strategi og samfunnsutvikling
Oppvekst og utdanning
Teknisk
Helse, omsorg og mestring
Kultur
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2.5.

Årshjul

God oppfølging er en viktig del av arbeidet med virksomhetsstyring. For å skape bedre
forutsigbarhet og gi en oversikt over hva som skal gjøres når, blir det laget et årshjul
over aktiviteter for inneværende år.
Årshjulet vil være tilgjengelig for ledere i Compilo, og inneholder blant annet frister for
aktiviteter knyttet til virksomhetsstyring, økonomi, regnskap, HMS, lønn og politiske
vedtak.
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OPPFØLING AV
ÅRSBUDSJETT
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3. Oppfølging av årsbudsjett
3.1.

Innledning

I økonomiplan og årsbudsjett er det beskrevet noen temaer som vil være sentrale
utviklingsområder for kommunen i inneværende år. I dette kapittelet har vi et kort
sammendrag av hvert tema og hvordan temaene skal følges opp. Det pågår mye
utviklingsarbeid i tjenesteområdene som ikke er nevnt her, men hensikten er å gi
kjennskap til noen av områdene og hvordan de vil bli fulgt opp.

3.2.

Bærekraft

Bærekraft handler om miljø, økonomi og sosial utvikling. Dette er tre dimensjoner som
må henge sammen for at vi skal oppnå bærekraft. Verden har en felles arbeidsplan for
en bærekraftig utvikling fram mot 2030 for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene. Dette er FNs bærekraftsmål og de skal hjelpe oss med å løfte
blikket og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt.
Vår kunnskap om lokale forhold og hvordan vi bidrar til å påvirke verdensmålene er et
viktig hovedspor for både regjeringen og våre folkevalgte. Sammenhengen mellom
våre satsingsområder og bærekraftsmålene er beskrevet i kommuneplanens
samfunnsdel, og er synliggjort i målene vi har satt i økonomiplanen. Videre må vi
arbeide med bevissthet og synliggjøring for hvordan våre satsinger, tjenester og
utvikling bidrar til å nå de globale målene.

3.3.

Ungdom, tilhørighet og trivsel

Bred ungdomssatsing er et av kommuneplanens satsingsområder og det arbeides med
en rekke forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Tiltakene strekker seg fra
kulturtilbud, universelle tiltak innen holdningsskapende arbeid og folkehelse, til tiltak
som retter seg spesifikt mot de som har stort behov for hjelp.
For å lykkes med denne satsingen må flere sektorer bidra. Vi har felles hovedmål og
delmål til bred ungdomssatsing, og tre av kommunedirektørens oppdrag er rettet mot
ungdom og oppvekst.

3.4.

Klima og klimabudsjett

Lørenskog kommune har ambisiøse klimamål. Kommunens klimagassutslipp er
redusert de siste årene, men det er likevel en utfordring at klimatiltak ikke er
effektberegnet og at vi ikke vet med sikkerhet om de mest effektive tiltakene er de som
prioriteres. Derfor vil klimabudsjett innføres fra 2023 som styringsverktøy, og integreres
som en del av det ordinære budsjettet. Med klimabudsjett som styringsverktøy vil
kommunen hensynta klima i alle beslutningsprosesser, samt sikre iverksettelse og
finansiering av tiltak for å redusere utslipp.
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Klima er en del av satsingsområdet for trygg og miljøvennlig transport, og innføring av
klimabudsjett følges opp som et av kommunedirektørens oppdrag.

3.5.

Oppvekstreformen

Den nasjonale oppvekstreformen (barnevernreformen) trådde i kraft i år. Hovedmålet
med reformen er å gi barn og familier god, helhetlig og nyttig hjelp til rett tid. Reformen
handler om overføring av faglig og økonomisk ansvar, fra stat til kommune, men
reformen tydeliggjør først og fremst vårt ansvar for å skape trygge oppvekstsvilkår.
Tverrfaglig samarbeid internt, men også med frivilligheten, lag og foreninger vil være
avgjørende for reformens suksess lokalt og nasjonalt.
Oppvekstreformen følges opp som et av kommunedirektørens oppdrag.

3.6.

Kommuneorganisasjonen i utvikling

Tjenesteutvikling og innovasjon er en del av arbeidshverdagen og framover blir det
viktig å sikre at kommunen klarer å ha tilstrekkelig vekt på dette. Dette handler om å
levere tjenestene med bærekraft både med tanke på miljø, økonomi og med
arbeidskraften som er tilgjengelig. All tjenesteutvikling skal skje med innbyggeren i
sentrum. Det betyr at samhandlingen internt i organisasjonen må være god.
Kompetanseutvikling, lederutvikling, tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjon er
noe kommunen har jobbet med lenge og skal fortsette med. Det er etablert både
metodeverk, kompetansemiljøer og nettverk innenfor alle disse områdene. Dette er helt
avgjørende for å ruste kommunen for morgendagens utfordringer og innbyggernes
forventninger.
Tjenestegjennomgangen og digital arbeidshverdag er to utviklingsområder vi har satset
på de siste årene. Begge områdene har utfordret organisasjonen på hvordan vi løser
oppgavene våre i dag, og har bidratt til en felles forståelse for hvordan oppgavene kan
løses fremover.

Tjenestegjennomgangen
Tjenestegjennomgangen ble igangsatt som et prosjekt i 2020 og har jobbet med
verktøy og kultur for samhandling. Prosjektet har utarbeidet flere konsepter for at
innbyggere skal få bedre tjenester og oppleve kommunen som mer helhetlig.
I løpet av 2022 vil tjenestegjennomgangen som prosjekt fases ut, og arbeidet med
utvikling av tjenester og erfaringer fra prosjektet overtas av linja. Dette vil kreve at vi
viderefører den gode samhandlingen som har vært i prosjektet, og at vi gjennom
helhetlig styring får til en koordinert og samordnet innsats i det løpende arbeidet med
forbedring av tjenester.
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Digital arbeidshverdag
Ved hjelp av digitalisering endrer vi de grunnleggende måtene vi løser oppgaver på. Ny
teknologi gir mulighet for en enklere hverdag og legger til rette for mer effektive
løsninger i kommunen.
Med stor utviklingsaktivitet er det viktig at vi prioriterer de riktige prosjektene til riktig tid.
Det betyr at ikke alle kan få det systemet de ønsker seg, men vi må se helheten og
samarbeide om hvilke systemer eller prosjekter som skal prioriteres for å sikre at
gjennomføringen skjer i tråd med vår digitale grunnmur, sikkerhet og den den totale
utviklingen. Vi må tenke annerledes og nytt slik at vi jobber mer effektivt i fremtiden på
den nye digitale plattformen. For ledere betyr det at endringsledelse er essensielt og
for medarbeidere betyr det at vi må bidra i utviklingen og omstille oss.

Kommunedirektørens styringsbrev

19

LEDELSE OG
MEDARBEIDERE
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4. Ledelse og medarbeidere
4.1.

Innledning

God ledelse er en viktig forutsetning for at kommunen kan løse oppgavene vi har. Alle
som jobber i Lørenskog kommune er den viktigste ressursen vi har, men dyktige folk
og gode verktøy er ikke nok alene. Vi trenger ledere som ser sammenhenger, setter
mål, gir rammer og følger opp folkene sine på en god måte. Vi trenger også ledere som
samarbeider godt med tillitsvalgte, og tillitsvalgte som samarbeider godt med lederne.
Trepartssamarbeidet med arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud er en bærebjelke
for å få løst oppgavene.
Hver enkelt kan påvirke resultatene vi skaper for innbyggerne. Våre holdninger og
handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen og vi har alle et personlig ansvar
for hvordan vi opptrer og løser oppgaver. Dette kapittelet beskriver forventninger til
lederrollen, tiltak som er rettet mot medarbeidere og behov for kompetanse.

4.2.

Lederrollen

Ledere har en særlig viktig rolle i å bidra til at Lørenskog kommune løser
samfunnsoppdraget og fremstår som en profesjonell og troverdig tjenesteleverandør.
Rolleklarhet er viktig for å påvirke muligheten til å jobbe selvstendig, at hver enkelt er
motivert for oppgavene og får bruke sin kompetanse til å løse oppgaver. I løpet av
2022 skal vi gjennomgå ledernivåene i kommunen med mål om høyere grad av
rolleklarhet og tydeliggjøring av hvilke ansvar som ligger til de ulike lederrollene.
Mestringsorientert ledelse er en av de ti faktorene i 10-faktor
medarbeiderundersøkelse, og en ledelsesfilosofi vi holder høyt i Lørenskog. Med
mestringsorientert ledelse mener vi å vise retning, gi mening og individuell
oppmerksomhet til medarbeiderne. Dette er en del av lederplattformen og det å se og
møte medarbeiderne vil være særlig viktig etter tiden vi har stått i pandemi med en
krevende og annerledes hverdag.
Kontrollspennet er for mange ledere stort og innbyggerne har forventninger om gode
og fremtidsrettede tjenester. Ledere har en spesielt viktig rolle i det å vise vei og skape
oppslutning om endringer, samt sørge for at endringene går fra planlegging til
realisering. Endringsledelse og leders rolle i det å implementere endringer er og vil
være en viktig egenskap for alle ledere.
Med høye krav kommer også et behov for lederstøtte. Gjennom året vil vi gjennomføre
ledersamlinger og vi har etablert en Lederportal på Vasshjulet hvor vi har samlet nyttig
informasjon, råd og veiledning for ledere. I løpet av året vil vi kartlegge behov og
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forberede en ny runde med lederutvikling. Vi ser at tiden nå er moden for et
lederutviklingsopplegg som kan bidra til å skape helhetstenkning og vi- følelse,
videreutvikle en sunn organisasjonskultur og styrke ledere i det å praktisere
mestringsorientert ledelse og forvalte de menneskelige ressursene på best mulig måte.

4.3.

Medarbeidere

For at vi skal kunne løse oppgavene våre på en best mulig måte er det viktig at vi har
kompetente medarbeidere som handler i tråd med verdiene våre; åpen, troverdig og
engasjert. I løpet av året skal vi blant annet jobbe videre med nye etiske retningslinjer,
utarbeide HR strategi og gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.
HR-strategien vil synliggjøre hvilke områder vi må prioritere for at vi skal oppfattes og
oppleves som en attraktiv arbeidsgiver, gjennom eksempelvis rekruttering, lederskap,
medarbeiderskap, kompetanse og kultur.
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor vil gi oss en indikasjon på hvor vi står blant annet
i mestringsklima, rolleklarhet og motivasjon. Dette er faktorer som er spesielt viktige
tanke på perioden med pandemi vi har vært igjennom. Endringer fra undersøkelsen
som ble gjennomført i 2020 (før pandemien), kan være utgangspunkt for gode
refleksjoner og forbedrings- og bevaringstiltak.
De siste to års utfordringer med koronapandemien har satt organisasjonen vår på
prøve. Vi har stått i krisen over tid, og dette har vært og er fortsatt krevende for mange.
Til tross for utfordringene har vi også gjort oss mange positive erfaringer. En
kartlegging blant ansatte og det pågående prosjektet «den nye arbeidshverdagen» har
gitt oss mange nyttige innspill når det gjelder arbeidsmåter, samhandling og utvikling.
Vi ser blant annet at endringsledelse, selvledelse og samhandlingskompetanse fortsatt
er områder det er behov for å utvikle fremover. Både utviklingsbehovene og de positive
erfaringene skal vi ta med oss videre.
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4.4.

Kompetanse

Vi har en vedtatt kompetansestrategi som peker på tre områder som vil være spesielt
viktige de nærmeste årene.

| Figur 1 Spesielt viktige
kompetanseområder

De tre kompetanseområdene er et utgangspunkt for områder vi har behov for å
prioritere, og må sees i sammenheng med faglige føringer og satsingsområdene i
kommuneplanen. Økt fokus på kompetanse og kompetanseplaner skal bidra til et mer
systematisk arbeid for å sikre at vi har riktig kompetanse nå, og i fremtiden, til å løse
oppgavene våre på en best mulig måte.
Som vedlegg til styringsbrevet følger en mal for kompetanseplaner hvor
kompetansebehov og tiltak på kort og lang sikt bør prioriteres.

4.5.

Service og tilgjengelighet

Ved siden av kompetanse er service og tilgjengelighet viktig for våre innbyggere. For
noen kan dette være rask digital tilbakemelding på en barnehagesøknad, for andre kan
det være en hyggelig prat med hjemmehjelpen, eller at fortauet er måkt før du skal
sykle til jobb. Service og tilgjengelighet er kort sagt totalopplevelsen innbyggeren får i
møtet med oss eller tjenestene vi gir, sett opp mot hvilke forventinger innbyggeren har
til oss i utgangspunktet.
Hver enkelt av oss kan påvirke hvordan våre innbyggere opplever servicegraden i
kommunen. På mange områder har vi allerede gode rutiner og gode holdninger når det
gjelder service, dette får vi tilbakemeldinger fra våre innbyggere om. Service er synlig
og viktig for våre innbyggere og folkevalgte. Selv om vi jobber med ulike oppgaver, ser
innbyggerne på oss som én helhet, én bedrift, én kommune. Det er derfor viktig med
godt samarbeid mellom avdeling og sektorer og mellom oss ansatte som kollegaer.
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