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1 Sammendrag  
En moderne, kraftfull og helhetlig kommuneorganisasjon har fokus på å bygge gode 
relasjoner til alle interessenter både internt og eksternt. Hovedutfordringene framover vil 
være å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester, 
med bærekraftige tiltak. 

 
Fornyet rolle som lokalpolitiker 
Et velfungerende lokaldemokrati krever lokal politikere med god innsikt i innbyggernes 
ønsker og behov. Samtidig er samhandlingen mellom politikere og administrasjonen i 
kommunen avgjørende. Det legges derfor til rette for omfattende opplæring og 
innføringsaktiviteter for lokalpolitikerne. I tillegg utvikler vi nye og innovative måter 
politikerne i kommunen møter og involverer innbyggerne på. Slik vil lokal politikere lettere 
kunne prioritere og vedta best mulig løsninger for morgendagens Lunner kommune.   

 
Rett kompetanse til å utføre dagens og fremtidige tjenester 
Gapet mellom ressurser og forventninger og behovet og tilgangen på kvalifisert 
arbeidskraft forutsetter kontinuerlig utvikling og nyskaping. Med styrt kompetanseutvikling 
vil vi sikre organisasjonen kvalifiserte medarbeidere. Gjennom deling av kunnskap og 
jakten på «best praksis» vil dette gi oss kvalitative gode tjenester i dag og for 
morgensdagens tjenester. For samfunnsøkonomien og arbeidsmiljøet har arbeidet med 
integrering, inkludering og heltidskultur blitt viktige faktorer i tjenesteytingen for å lykkes. 
 
Ledelse, medarbeider – og innbyggermedvirkning 
Ledelsen arbeider verdibasert og deler sitt lederskap med medarbeiderne.Vi praktiserer 
gjeldende arbeidsgiverpolitikk. Dette gjør at alle vil gjøre hverandre gode, at vi etterlever 
vår verdier og at vi kontinuerlig leter etter forbedring av tjenester og prosesser. Klare 
roller og utøvelse av medarbeiderskap fører til et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderene sin 
medbestemmelse tar vi vare på gjennom parts- og trepartssamarbeid.  
 
Ledere og medarbeidere spør innbyggere om hva de har behov for. Innbyggerene deltar 
aktivt i utviklingen av sine tjenestetilbud. Det er etablert arenaer for 
innbyggermedvirkning i alle tjenesteområder. De gode historiene forteller vi om og det 
skaper stolthet for egen arbeidsplass. 
 
Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeiderne  
Vi tar i  bruk ny teknologi. Det fører til at eksempelvis innbyggere som  mottar tjenester 
innen pleie og omsorg i stand til å bo hjemme lengre. Kommunen yter kommunale 
tjenester med høy innbyggertilfredshet. 
 
Lunner kommune sitt lønns- og arbeidsnivå skal gjøre oss konkurransedyktig. Fleksible 
arbeidstidsordninger gjør arbeidsdagen enklere for medarbeidere. Den livstilpassede 
personalpolitikken fører vi videre og tilpasser oss samfunnsutviklingen. Arbeidet er rettet 
mot medarbeiderne sine ulike livssituasjoner behov. Arbeidsgiver tilbyr hele stillinger og 
tilrettelegger. Vi arbeider med rusforebyggende tiltak i en organisasjon med nulltoleranse 
for bruk av ulovlige rusmidler. 

  
Kommunen driver aktiv markedsføring og informasjon om utvikling av tettstedene, økt 
bosetting og næringsutvikling. Det er etablert arenaer for samhandling mellom ulike 
aktører både offentlige og private. 
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2 Plan og overordnet strategi for området 

2.1 Planens struktur  
Kommunedelplan kommuneorganisasjonen tar utgangpunkt i kommuneplanens 
samfunnsdel, og er en delplan under denne. Planen viser mål og strategier rettet mot 
kommuneorganisasjonen i sin helhet. I kommunedelplanen konkretiserer og følger opp i en 
tiltaksplan som i Lunner kommune har i et 4-årsperspektiv. Planen rullerer årlig og vi 
reviderer hvert 4. år eller ved behov.  
 
Kommunedelplanen Kommuneorganisasjonen viser kommunens «indre liv». Den tydeliggjør 
hvordan arbeidsgiverpolitikken og verdigrunnlaget skal gjennomføres i praksis. Den 
påvirker alle virksomhetsområdene og samhandlingen med det politiske. Lokaldemokratiet 
er en del av planen.  
 
Planen skal gi føringer for alle virksomhetsområdene og kan gi føringer for andre aktører.  
For å lykkes med målsettingene skal vi samarbeid med frivillige organisasjoner, statlige-, 
fylkeskommunale- og kommunale tjenesteområder, samt private samarbeidspartnere.  

2.2 Sentralt lovverk, satsninger og omstillinger  

Kommuneorganisasjonsområdet er i hovedsak regulert av følgende lover, forskrifter, 
tariffavtaler og rundskriv foruten de spesiallover som regulerer tjenesteytingen: 

 Kommuneloven 

 Valgloven 

 Forvaltningsloven 

 Offentlighetsloven 

 Arkivloven 

 Arbeidsmiljøloven 

 Likestillingsloven 

 Diskrimineringslovene 

 Arbeidstvistloven 

 Hovedavtalen, hovedtariffavtalen 
og særavtaler 

 IA - avtalen 

Gjennom ulike stortingsmeldinger og andre nasjonale utredninger er det gitt signaler som 
kan få følger for kommuneorganisasjonen i planperioden. Vi nevner kommunereform, ny 
regioninndeling, satsing på innovasjon, ny teknologi og endringer i inntektssystemet.  
 
Av kommunale vedtak nevnes spesielt: 

- Kommunereformen – nei til 
sammenslutning med Gran 

- Handlingsprogram og årsbudsjett 2016 
- 2019 

- Årsberetning/årsmelding 2015 
- Lunner kommunes arbeidsgiverpolitikk 

og verdigrunnlag 
- Fylkesmannens innovasjonssatsing  

- Varig balanse 
- Lea`n i Lunner! 
- Samarbeid om et inkluderende 

arbeidsliv 
- Seniorpolitikk 
- Arbeidsreglement 
- Ansettelsesreglement 
- Permisjonsreglement 

2.3 Sammenheng mot kommunens planstrategi  

Satsningsområder fra 
kommunal planstrategi 

Kommuneorganisasjonen områdets bidrag: 

Barn og unges 
oppvekstforhold 
 

Bidra til fleksibel arbeidstid - livsfaser 

Ta rusproblematikken på alvor. Tydelig etablert ruspolitikk. Null-
toleranse for rusbruk i kommunal regi 

Etterlevelse av etiske retningslinjer 

Verdibasert ledelse - etterlevelse av våre verdier 

Inkludering og integrering Inkluderende miljø for alle  

 Iverksette tiltak for å sikre at ingen blir stående utenfor 
arbeidslivet   



 

 
Kommunedelplan Kommuneorganisasjon  2017-2020 

5 

Legge til rette for deltakelse i frivillige lag og foreninger 

 Legge til rette for og støtte opp under initiativ og deltakelse i 
arbeids- og samfunnslivet 

Legge til rette læring i praksis og opplæringstiltak i samarbeid og 
samhandling med næringslivet 

Legge til rette for deltakelse i frivillige lag og foreninger 

Legge til rette for og støtte opp under initiativ og deltakelse i 
arbeids- og samfunnslivet 

Legge til rette læring i praksis og opplæringstiltak i samarbeid og 
samhandling med næringslivet 

Tettsteds- og 
næringsutvikling 

Legge til rette for at mindre og lokale bedrifter kan delta i 
anbudskonkurranser  

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver - omdømme 

Tjenestetilbud tilpasset innbyggernes behov 

Tabell 2.3-1 Sammenheng mot kommunens planstrategi 

2.4 Utviklingstrekk for området 

Det store utfordringsbildet 
Kommunesektoren står overfor store utfordringer framover. Disse handler om å møte den 
demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Kommunesektoren 
må rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft, og samtidig bidra til 
fornyelse av tjenester og arbeidsformer. Det handler om å se og bruke medarbeidernes 
potensiale best mulig, blant annet gjennom å sørge for høyt nærvær, heltidskultur og 
medarbeidere som bruker og utvikler sin kompetanse og blir i jobben. God ledelse er 
avgjørende for dette. 
 

God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen 
som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeiderne. God ledelse 
handler også om å bygge kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk 
bevissthet. 
 

Demografi  
 Ung befolkning i kommunen, fødselsoverskudd 

o det utfordrer kommunen til å bidra til å tilrettelegge for rekruttering av 
lærlinger, praksisplasser.   

 Økende andel innvandrere og flyktninger – integrering blir et viktig fokusområde 

 Livsfaser – pendlere – livsfasepolitikk - være fleksible til arbeidstid og tilpasses til 
ansattes behov 

 Økning i de eldre aldersgrupper 
o Satse på velferdsteknologi 
o Strategisk kompetanseplanlegging 

 

Folkehelse 
Med utgangspunkt i folkehelseprofilen for Lunner og oversikten over faktorer som påvirker 
helsetilstanden til befolkningen pekes det på: 

 Fysisk helse, vekt og aktivitet. Forholdet mellom kosthold og aktivitet gir utslag på 
flere områder. Vektproblemer påvirker mange helsefaktorer, og et generelt lavere 
aktivitetsnivå øker denne problematikken. Dette gjør vi ved å 

o tilrettelegge for og oppfordre ansatte til å gå/sykle til jobb gjennom 
fleksibel arbeidstid 

o ha bedriftsmedlemsskap i for eksempel treningssentre  
o premiere deltakere i 20 mila   

 Aktiv ruspolitikk 

o Null toleranse for bruk av ulovlige rusmidler 
o AKAN 
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o Økende tendens til skjult misbruk inklusive spilleavhengighet 
 
 

Kompetanse og yrkesliv 
 Yrkeslivet er i rask og uoversiktlig endring.  

o Den teknologiske utvikling utfordrer kommuneorganisasjonen med at 
innbyggere og ansattes behov er stadig i endring 

o Unge må sikres nødvendig grunnkompetanse for å møte framtidens krav 
innen utdanning og yrkesliv 

 Arbeidsløsheten er økende. Å ha et arbeide eller en aktivitet å gå til er en 
helsefremmende faktor som forebygger «utenforskap»  

o Kommunen som den største arbeidsgiver i bygda, må tilrettelegge for 
inkludering og integrering  

 Ansatte i egen organisasjon må sikres oppdatering og videreutdanning for å kunne 
mestre nye utfordringer innen eget fagfelt.  

o Livslang læring – læring og kompetanseutvikling i hele yrkeskarrieren 

 Språk kan være et hinder for personer som har stor arbeidsevne og vilje. 
o Vi bruker et språk som alle forstår 

3 Mål og strategiske valg 
På bakgrunn av analyse av utviklingstrekkene ovenfor, faglige vurderinger, kommunens 
planstrategi og andre planprosesser fremhever kommuneorganisasjonen følgende 
strategiske satsingsområder: 
  

1. Lokaldemokrati – fornyet rolle som lokalpolitiker 
2. Rett kompetanse til å utføre fremtidige tjenester 
3. Ledelse, medarbeider – og innbyggermedvirkning 
4. Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeiderne  

 

3.1 Lokaldemokratiet  

Mål for perioden 

Vi vil …. 

Måleindikator og 

ambisjonsnivå 

Eier 

 

Tiltak 

Vi skal…. 

Periode/ 

realisering 

investering 

3.1.1-ha reel og 
kompetent politisk 
styring 

  

 

 

 

 

3.1.1.1- gjennomgå  

politisk organisering 

- evaluere og oppdatere 

delegasjonsreglementet 

 

3.1.1.2- utarbeide et 

opplæringsprogram for 

folkevalgte.  Dette skal 

utarbeides for valg-

perioden med årlig 

vurdering av tiltakene 

 

 

3.1.2- at 
folkevalgte organer 
styrer etter mål, 
retningslinjer og 
resultater 

  3.1.2.1- etablere 

kompetansehevende 

arenaer for å sikre 

samhandling og deling 
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3.1.3- at 
Kommunestyret 
utøver sin rolle som 
arbeidsgiverorgan 
  

  3.1.3.1- videreutvikle 

arenaer for god 

styringsdialog, læring og 

samhandling mellom 

politisk og administrativt 

lederskap  

 

 

3.1.4.- 
videreutvikle rollen 
som lokalpolitiker 

  3.1.4.1-beskrive 

forventinger og rammer 

for morgendagens 

lokalpolitiker i 

kommunen 

 

 

3.1.5-ha god 
Innbygger- 
medvirkning i 
kommunale 
prosesser 

   3.1.5.1- lage 

retningslinjer og plan for 

involvering av 

innbyggerne på sentrale 

områder, slik som 

budsjett og høringer 

 

3.1.5.2-gjennomføre 

Tjeneste Opptimal-

prosesser med 

brukermedvirkning 

 

 

3.1.6-sikre god 

politisk styring av 

interkommunale 

samarbeider (IS) 

  3.1.6.1-Igangsette et 

arbeid for gjennomgang 

av samarbeidene med 

sikte på en forbedret 

styringsmodell 

 

 

Tabell 3.1-1 Lokaldemokratiet 

3.2 Rett kompetanse til å utføre fremtidige tjenester 

Rett kompetanse i riktig mengde til å utføre fremtidige tjenester mener vi at kommunen 
har system og tilrettelegger for   

 «best praksis» – vi lærer fra de som har fått det til / andre 

 strategisk /planlagt /styrt kompetanseutvikling for å møte fremtiden  

 kartlegge eksisterende kompetanse og tilby relevant kompetanseheving der det 
trengs - rekruttere for fremtiden 

 konkurransedyktig nivå på lønns- og arbeidsvilkår 

 tilby hele stillinger fremfor deltid = heltidskultur 

 omstillingsdyktig / fleksibilitet i organisasjon og organisering - utfordringene så 
raskt og effektivt som mulig 

 sikre at innbyggerne har «en dør inn» til kommunale tjenester, der de opplever et 
«sømløst» tjenestetilbud 

 sikre god kommunikasjon- og informasjonsflyt mellom de ulike tjenestene i 
kommunen og til innbyggerne 
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Forkortelser: SLG = Strategisk ledergruppe, VL= virksomhetsleder. FA: felles administrasjon 
HTV = hovedtillitsvalgt, HVO = hovedverneombud, TT: tilrettelagte tjenester, Los: Lunner 
omsorgssenter  

Mål for 

perioden 

Vi vil …. 

Måleindikator og 

ambisjonsnivå  

 

Eier 

 

Tiltak (maks 4) 

Vi gjør/skal…. 

Periode/ 

realisering 

investering 

3.2.1 -sikre 

rett 

kompetanse og 

tilgjengelige 

ressurser for å 

utføre dagens 

og 

morgendagens 

tjenester 

 

Godkjent strategisk 

kompetansestyringsplan 

innen 31. desember 2017  

 

 

 

Formell utdanning og 

yrkespraksis kartlagt 

innen 1. mai 2017.  

Årlig oppdatering av CV i 

medarbeidersamtalen 

(MAS) fom 2018 

 

Overordnet plan for 

rekruttering laget innen 

1.7.2017 

 

Plan for TT og Los 

utarbeidet innen 

31.12.2016 og for de 

øvrige innen 31.12.2017 

SLG/FA 

 

 

 

 

 

VL 

 

VL 

 

 

 

SLG/FA 

 

 

 

 

VL/FA 

3.2.1.1- etablere en 

overordnet strategisk 

kompetanse-plan for 

hele organisasjonen 

 

3.2.1.2-kontinuerlig 

oppdatere av 

kompetanse-

kartleggingen  

 

3.2.1.3-etablere en 

tydelig plan for 

rekruttering som 

sikrer rett 

kompetanse til rett 

tid og rett sted 

 

3.2.1.4-lage 

bemanning – og 

kompetanseplan på 

tjeneste-

/avdelingsnivå 

 

3.2.2-satse på, 

rekruttere og 

beholde yngre 

medarbeidere 

Øke inntak av lærlinger til 

18 per år innen 2019 

Basis: 12 

 

 

Intern statistikk: 

Innen 2020 skal vi senke 

gjennomsnitts- alderen til 

46 år.  

Basis: 47 år 

 

 

3 praksisplasser/år for 

ungdom 

SLG 

 

 

 

 

VL 

 

 

VL 

 

 

 

SLG 

3.2.2.1-øke antall 

kommunale 

lærlingeplasser 

forbeholdt b/u-

arbeider - og 

helsefag-

arbeiderfaget 

 

3.2.2.2-sikre 

kvalifiserte unge 

fagarbeidere faste 

hele stillinger 

 

3.2.2.3-legge til 

rette for 

praksisplasser 

 

3.2.3-føre og 

videreutvikle 

en 

Ny mal for medarbeider-

samtalen utarbeidet innen 

1.2.2017 

FA 

 

 

3.2.3.1-endre malen 

for 

medarbeidersamtale 
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delingskultur 

for kunnskap 

 

 

 

 

Medarbeiderundersøkelsen 

faktor 9 mestringsklima – 

score 4,4 innen 2020 

Basis: 4,2  

 

 

 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

 

VL 

til å harmonisere 

med 10 faktor 

 

 

 

3.2.3.2-innføre 

formelle og 

uformelle arenaer 

for deling av 

kunnskap og 

kompetanse 

 

3.2.3.3-stimulere til 

deling av beste 

praksis og gode 

eksempler internt. 

Obligatorisk tema på 

personal-møter 

3.2.4-tilby hele 

stillinger 

fremfor deltid 

Redusere antall 

deltidsansatte med 50 % i 

løpet av 2020. 

Basis: 310 deltidsansatte 

(fast ansatte) 

 

VL 

3.2.4.1-kontinuerlig 

jobbe med 

heltidskultur, 

spesielt innenfor 

helse- og 

omsorgssektoren  

 

3.2.4.2-lage 

retningslinjer og 

handlingsprogram 

 

Tabell 3.2-1Rett kompetanse til å utføre fremtidige tjenester 

 

3.3 Ledelse, medarbeider – og innbyggermedvirkning 

 
Vi har en verdibasert ledelse – hvor vi alle har et ønske om å gjøre hverandre gode og 
etterlever vår verdier gjennom Lea’n i Lunner og trepartssamarbeid. Vi vil aktivt jobbe for 
å 

 synliggjøre våre verdier – åpenhet, dialog, støtte og lojalitet - vi handler som vi sier 

 kontinuerlig forbedre alt 

 myndiggjøre medarbeiderne - medledelse 

 dele de gode historiene med innbyggerne 

 spørre brukerne hva de har behov for 
 

Mål for 

perioden 

Vi vil …. 

Måleindikator og 

ambisjonsnivå  

 

Eier Tiltak (maks 4) 

Vi gjør/skal …. 

Periode

/ 

realiser

ing 

investe
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ring 

3.3.1-ha 

medarbeidere 

som kjenner til 

og praktiserer 

Lunner 

kommunes 

verdigrunnlag 

Minst 2/3 av med-

arbeiderne deltar 

på 

medarbeiderdagen 

fra og med 2016 

 

 

 

Alle nyansatte har 

gjennomført 

medarbeiderskaps-

kurs innen 12 

måneder etter 

tiltredelsesdato 

 

Alle faste ansatte 

har fått påfyll 1 

dag hvert annet år 

 

ingen klager til 

eksternt 

klageorgan har ført 

til omgjøring av 

vedtak  

 

 

 

bruke «klart språk» 

fra og med 

1.7.2017 

SLG 

 

 

 

 

 

 

SLG/FA 

 

 

 

 

 

SLG 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

 

 

VL 

3.3.1.1-gjennomføre 

medarbeiderdag årlig 

for alle fast tilsatte 

 

evaluere nytten av 

medarbeiderdagen 

 

3.3.1.2-gjennomføre 

introduksjonsdager for 

nyansatte 

 

 

 

 

3.3.1.3-ha 

medarbeiderskaps 

påfyll for alle faste 

ansatte 

 

3.3.1.4-de 

forvaltnings-rettslige 

grunn-prinsipper skal 

legges til grunn i saks- 

behandling og 

utredninger   

 

 

 

3.3.2-ha 

myndig-  

gjorte med-

arbeidere 

Årshjulet for 

medarbeiderunders

økelsen revidert 

innen 31.12.2016 

 

 

 

medarbeider-

undersøkelsen 

faktor 3 

selvstendighet - 

score 4,5 innen 

2020  

Basis: 4,3 

 

medarbeider-

FA 

 

 

 

 

 

 

SLG 

 

 

 

 

 

 

SLG 

3.3.2.1-ha en felles 

beskrivelse for 

gjennomføring og 

etterarbeid med 

medarbeider-

undersøkelsen  

 

3.3.2.2-ha ledere som 

deler, delegerer og 

legger til rette for 

selvstendig jobbing 

 

3.3.2.3-legge til rette 

for at oppgavene i seg 

selv oppleves som driv-

kraft, stimulerende og 
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undersøkelsen 

faktor 1 oppgave-

motivasjon - score 

4,5 innen 2020.  

Basis: 4,3 

meningsfulle 

3.3.3-ha 

mestrings-

orienterte 

ledere 

Medarbeider-

undersøkelsen: 

faktor 5 

mestringsorientert 

ledelse – score 4,3 

innen 2020.  

Basis: 3,9 

 

Faktor 6 

rolleklarhet – score 

4,6 innen 2020. 

Basis: 4,4 

 

Faktor 2 mestrings-

tro – score 4,5 

innen 2020.  

Basis: 4,3 

 

 

 

SLG 

 

 

 

 

 

SLG 

3.3.3.1-videreføre og 

videreutvikle 

ledernettverk med 

fokus på 

mestringsorientert 

ledelse 

 

3.3.3.2-ha ledere som 

gjennomfører 

aktiviteter per 

tjenestested med 

fokus på 

mestringsorientert 

ledelse 

  

 

3.3.4-Sikre god 

kvalitet på 

tjenestene - 

spesielt ved å 

ha fokus på 

innbyggermedvi

rkning, 

medarbeiderska

p og samarbeid 

på tvers 

Intern statistikk – 

Økt antall 

utviklingsprosjekte

r som benytter 

tjenestedesign 

eller andre 

utviklingsmetoder 

med 

innbyggermedvirkni

ng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLG 

 

 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

 

3.3.4.1-kontinuerlig  

utvikle  vår 

«verktøykasse» for 

innovasjon og 

endringsprosesser 

 

3.3.4.2-utprøve ny 

teknologi 

 

 

3.3.4.3-gjennomføre 

tjenestespesifikk 

innbyggerundersøkelse

r hvert annet år 

 

3.3.4.4-gjennomfører 

innbyggermedvirknings

prosesser som naturlig 

del av 

utviklingsaktiviteter i 

alle avdelinger der det 

er relevant  

 

3.3.4.5-stimulerer til 

lederskap som ser både 
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deler og helhet 

3.3.5-bidra med 

å dele de gode 

historiene - 

bygge et godt 

omdømme 

Intern statistikk  

 

 

 

 

Økt antall positive 

oppslag i media, 

antall utlegg på 

facebook og 

hjemmesiden 

 

 

Strategisk 

kompetanseplan 

ferdig innen 

31.12.2017 

SLG 

 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

 

 

VL 

3.3.5.1-etterleve 

arbeidsgiverpolitikken 

og verdigrunnlaget i 

praksis 

 

3.3.5.2-tilsette en 

kommunikasjons-

medarbeider 

 

3.3.5.3-lage en 

strategisk 

kommunikasjonsplan 

 

3.3.5.4-arbeide 

målrettet og 

systematisk med deling 

av kommunens 

resultater og gode 

historier 

 

3.3.6.-sette ned 
et 
trepartsutvalg 
for å lage en 
plan for 
videreføring og 
utvikling av 
parts- og 
trepartssamarbe
idet inkl 
kostnader 

sette ned et 
trepartsutvalg for å 
lage en plan for 
videreføring og 
utvikling av parts- 
og 
trepartssamarbeide
t inkl kostnader 

sette ned et 
trepartsutvalg 
for å lage en 
plan for 
videreføring 
og utvikling av 
parts- og 
trepartssamar
beidet inkl 
kostnader 

3.3.6.1-sette ned et 
trepartsutvalg for å 
lage en plan for 
videreføring og 
utvikling av parts- og 
trepartssamarbeidet 
inkl kostnader 

 

3.3.7-at reell 

med-

bestemmelse 

for de 

tillitsvalgte  

videreføres i 

parts- og 

treparts-

samarbeidet   

Intern skolering av 

ledere og 

tillitsvalgte i 

partallsår 

Trepartorgan 

 

 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

 

FA/ 

HTV 

3.3.7.1-sette ned et 

trepartsutvalg for å 

lage en plan for 

videreføring og 

utvikling av parts- og 

trepartssamarbeidet 

inkl kostnader 

 

3.3.7.2-legge til rette 

for uformelle arenaer 

for deling av 

kompetanse 

 

3.3.7.3-felles skolering 

i avtaleverket 

 

Tabell 3.3-1 Ledelse, medarbeider- og innbyggermedvirkning 



 

 
Kommunedelplan Kommuneorganisasjon  2017-2020 

13 

3.4 Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeiderne  

Med Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeidere mener vi at 
kommunen aktivt arbeider for  

 at vi skal bruke informasjonskanaler hvor innbyggerne er 

 at vi skal bruke teknologien fremtidsrettet  
 å tilrettelegge for at innbyggere/ansatte kan velge ulike kanaler for å nå oss 

 å inkludere innvandrere, flyktninger, funksjonshemmede og andre minoriteter 

 å ha null-toleranse for bruk av ulovlige rusmidler 

 å få seniorer til å stå lengre i arbeid 

 å tilby hele stillinger 

 å forhindre ekskludering og «utenforskap»  

 å bidra til at alle skal oppleve å være positive bidragsytere i samfunnet 

 å utvikle et helhetlig syn på de kommunale virksomhetenes felles ansvar for 
inkludering 
 

Mål for perioden 

Vi vil …. 

Måleindikator og 

ambisjonsnivå  

 

Eier Tiltak (maks 4) 

Vi gjør/skal…. 

Periode/ 

realisering 

investerin

g 

3.4.1-sikre at 

innbyggere gis 

mulighet til å 

delta og bidra i 

arbeidslivet 

 

 

Antall 

språkpraksisplasser i 

kommunen tilbys til 25 

personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilrettelegge 3 - 4 

arbeidsplasser innen 

2021 

 

 

Gi 4 personer 

muligheten for 

arbeidstrening/ 

utprøving per år 

VL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLG 

 

 

 

SLG 

 

 

 

 

SLG 

 

 

 

SLG 

3.4.1.1-øke andelen 

yrkesaktive innenfor 

alle tjenesteområder, 

i samarbeid med 

flyktningetjenesten ig 

Voksen opplæringen. 

Vi vil ta hensyn til 

bakgrunnen og 

behovet til den 

enkelte om hvilket 

virksomhets/fagområd

e den enkelte tilbys 

plass på. 

 

3.4.1.2-øke antall 

praksisplasser  

 

 

 

3.4.1.3-tilrettelegge 

arbeidsplasser for 

funksjonshemmede 

 

3.4.1.4-etablere 

muligheter for 

arbeidstrening 

og/eller utprøving på 

tvers av kommunens 

organisasjon  
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3.4.1.5- iverksette 

tiltak fra «helhetlig 

plan for kvalifisering 

av nykomne 

flyktninger» og andre 

integreringsprosjekt 

 

3.4.2-ha større 

bevisstgjøring 

knyttet til våre 

etiske 

retningslinjer 

Hvert 

virksomhetsområde 

gjennomgår de etiske 

retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etisk refleksjon blir 

tema og arbeidet 

aktivt med på 

personal-,leder-og 

medbestemmelsesmøt

er årlig 

VL 

 

 

SLG/F

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VL 

 

3.4.2.1-ha en 

selvstendig overordnet 

etisk retningslinje 

 

3.4.2.2- lage en felles 

beskrivelse om 

hvordan vi skal jobbe 

med temaet i hele 

organisasjonen 

 

3.4.2.3-etablere et 

etisk råd 

 

3.4.2.4-ha hele 

organisasjone til å 

jobbe med etisk 

refleksjon og 

dilemmaer 

 

3.4.3-våre 

anskaffelser skal 

innen gitte 

fastsatte fag, 

bransjer eller 

områder være en 

lærlingebedrift 

Våre anskaffelser skal 

innen gitte fastsatte 

fag, bransjer eller 

områder være en 

lærlingebedrift 

VL 3.4.3.1-våre 

anskaffelser skal innen 

gitte fastsatte fag, 

bransjer eller områder 

være en 

lærlingebedrift 

 

3.4.4-forsterke 

kampen mot 

arbeidskriminalite

t og sosial 

dumping 

Revidere våre 

innkjøpsrutiner innen 

vår 2017 

VL 3.4.4.1-våre 

anskaffelser skal innen 

gitte fastsatte fag, 

bransjer eller områder 

være en 

lærlingebedrift 

 

 

3.4.5-øke nærvær Intern statistikk:  VL 3.4.5.1-skal jobbe  
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nærværet økes til 93 % 

i løpet av 2020. 

Basis: 2015 – 90,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbeider-

undersøkelsen faktor 8 

fleksibilitetsvilje –  

score 4,7 innen 2020 

Basis: 4,5 

 

 

Fast tema i lederprat 

og 

medarbeidersamtaler 

 

 

 

 

 

SLG 

systematisk med 

handlingsprogram for 

styrkning av nærvær 

 

3.4.5.2-legge til rette 

arenaer for deling og 

erfaringsutveksling for 

ledere  

 

 

3.4.5.3-fokusere på 

myndiggjøring av 

medarbeidere, 

mestringsorienterte 

ledere, etikk, verdier 

 
 
3.4.5.4-fokusere på 
økt nærvær i 
månedlige samtaler 

3.4.6-bruke klart 

språk 

Alle medarbeiderne 

skal lage tekster som 

har klart språk fra og 

med 1.7.2017 

 

 

VL 

 

 

 

 

VL 

 

3.4.6.1-ha 

gjennomført 

prosjektplanen i «Klart 

språk i Lunner 

kommune», herunder 

 maler 

 skjema 

 saksfremlegg 

 hjemmeside 

 

 

 

3.4.7-øke 

strategisk fokus 

IKT 

Lage en overordnet 

strategiplan for 

IKT(digitalisering, 

kommunikasjon of 

teknologi) innen 2017 

 

SLG 3.4.7.1-kartlegge 

behov for og etablere 

tekniske løsninger som 

sikrer god innbygger 

og tjenestedialog som 

er universell utformet 

 

 

3.4.8-være 

innovative og ta i 

bruk ny teknologi 

 VL 3.4.8.1-systematisk 

opplæring av 

medarbeidere i bruk 

av systemer 
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3.4.9-øke 

digitalisert 

innbyggerdialog 

 VL 3.4.9.1-etablere 

formelle føringer 

knyttet til 

tjenestenivåer (inkl. 

oppetid og responstid) 

 

3.4.10-forebygge 

rusproblematikk 

valg av AKAN-kontakter 

og AKAN-utvalg innen 

31.12.16 

 

Endre arbeids - og 

ansettelsesreglemente

t og innarbeide null 

toleranse for bruk av 

ulovlige rusmidler i  

arbeidsavtaler innen 

2018 

SLG 

 

 

 

FA 

3.4.10.1-ha et 

fungerende AKAN 

tilbud 

 

 

3.4.10.2-ha en null-

toleranse til bruk av 

ulovlige rusmidler  

 

 

 

Tabell 3.4-1 Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeiderne 

 

4 Tiltaksplaner 
Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises 
med beløp for endring i forhold til foregående år. 

4.1 Tiltaksplan investering 
Beløp i hele 1000 kr 

 
Årlig egenkapital (EK)-tilskudd KLP kommer i tillegg til disse investeringene. Dette kan ikke 
lånefinansieres, og finansieres ved overføring fra drift. Dette tilskuddet øker årlig pga 
vekst i lønnskostnadene. I 2016 budsjetteres det til kr 1,25 mill, og deretter med en økning 
på kr 50’ per år 
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Tabell 4.1-1 Tiltaksplan investering 

 

 
Kommentarer til investeringer og milepælsplan:  
  
Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold 
til foregående år. 

4.2 Tiltaksplan nye investeringer  

Tiltak 2017 2018 2019 2020 Beskrivelse 

IKT årlig investering 1000000 1000000 1000000 1000000 Fra økonomiplan 
2015-2018 

Digitaliseringsprosjektet, 
videreføring 

320 000    Arkivene er et 
historisk 
arkiv/spesialrom som 
i hht. arkivforskriften 
ikke er forsvarlig 
(brann) og kommune 
vil kunne bli stilt 
ansvarlig for tapt 
arkivmateriale. 
Digitalisering av 
arkivet vil tilgjengelig 
gjøre arkivet for 
saksbehandlere og 
også direkte ut mot 

Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Type tiltak

 Tiltak

2015

Hele 

effekten 

 Tiltak

2016

Hele 

effekten 

 Tiltak

2017

Endring 

ift 2016 

 Tiltak

2018

Endring ift 

2017 

 Tiltak 2019

Endring ift 2018 
Tiltak kommentar 

Rådmann 1004
Kommunevalg 2015/ Stortingsvalg 

2017
F

HPØ 2015-

2018
  400 000    -400 000   400 000    -400 000              400 000 

Gjennomføring av kommunevalget i 2015 

og Stortingsvalget i 2017. 

Rådmann 1201 Medarbeiderdag for ansatte V
K-styre 

148/15
    200 000 

Midler til gjennomføring av 

medarbeiderdag for alle ansatte i Lunner 

kommune. Finansieres fra 

disposisjonsfond drift. 

IKT og 

Informasjons-

forvaltning

1203 Reduserte portoutgifter F Nytt 2016     -50 000 
Sesi sammenheng med samhandling med 

innbyggerne.

IKT og 

Informasjons-

forvaltning

1203

Tilgang til ESA via nettbrett for å 

øke tilgangen til ESA når man ikke 

har tilgang på pc med nett-

tilgang.

O Nytt 2016      60 000 

Øke tilgangen og utnyttelse av IKT-verktøy 

gjennom økt IKT-kompetanse. Prisene i 

venstre kolonne gjelder pr. 6. mars 2014.

Lisenspris: 45.000,- Årlig vedlikehold: 

12.600,- 1-2 dager installasjon

IKT og 

Informasjons-

forvaltning

1208
Økte lisensutgifter utover 

prisvekst
O Nytt 2016     100 000 

IKT og 

Informasjons-

forvaltning

1208 Samhandling innbyggere F Nytt 2016      50 000 Ses i sammenheng med lavere porto

Controller 8801
Lea'n, videreutvikle 

medarbeiderskap
V

HPØ 2014-

2017
-150 000    -300 000 Nedtrapping frikjøp Lean veiledere. 

Controller 8801 Seniorpolitiske tiltak O
HPØ 2014-

2017
-150 000 -150 000   

Jf Kommunestyrets sak 27/13. Avsetning 

til seniorpolitiske tiltak skal være 1,1 

mnok. Dermed må avsetningen reduseres 

ytterligere da den ligger for høyt i 2015-

budsjettet. Dette vil bli håndtert ved egen 

budsjettjustering i 2015-budsjettet. 

Controller 1206
Statliggjøring av 

skatteoppkreveren
F

Statsbud 

2016
-348 728   -393 296 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å 

statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen fra 

1. juli 2016. Beregnet effekt for Lunner 

kommune er beheftet med usikkerhet. 

Effekten øker i 2017 som følge av opphør 

av leieavtale på kontormaskin. 

Fellesadm. 1203 Konsulent ny hovedbankavtale F Nytt 2016      50 000    -50 000 
Kommunen må anskaffe ny 

hovedbankavtale i løpet av 2016. 

SUM  100 000  -788 728  -43 296  -400 000            400 000 
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publikum 
(innsynsrett).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Kommunale boliger 
• Anbud/anskaffelser 
• Vann og avløp 
Inkludert 
bortsettingsarkivet kr 
30' som er ødelagt på 
en side, må ses i 
sammenheng med 
digitalisering av flere 
arkiv og ønske om å 
øke sikkerheten. 
inkluderer også 
digitalisering av 
sentralbord med kr 
120' for å utnytte 
teknologi og økt 
service for 
innbyggerene. Må ses 
i sammenheng 
innbyggerenes behov 
for fremtidige 
tjenester og økt 
digitalisering. 

Tabell 4-2-1 Tiltaksplan nye investeringer  

 

4.3 Tiltaksplan drift 

Tiltak 2017 2018 2019 2020 Beskrivelse 

Stortingsvalg 
2017/Kommunevalg2019 

400000 -
400000 

400000 -
400000 

Gjennomføring av 
stortingsvalg 
2017/kommunevalg 2019 

Konsulent ny 
hovedbankavtale 

-50 000    Gjennomført 

Statliggjøring av 
skatteoppkreverfunksjon 

-393296    Ikke vedtatt 

Ledelse og 
medarbeiderskap 

500 000 -50000   Hovedfokus:  
* Økt nærvær 
* Heltidskultur 
* Frikjøp tillitsvalgte 
* Viderutvikle og 
videreføre 
ledernettverk 
* Utvikle vår 
«verktøykasse» for 
innovasjon og ledelse                             
* Mestringsorienterte 
ledere 
* Introduksjonskurs 
nyansatte                                                                                                                                                  

Tabell 4-3- Tiltaksplan drift 
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4.3.1 Tiltak som foreslås ikke prioritert i perioden:  

Tiltak 2017 2018 2019 2020 Beskrivelse 

Frikjøp av tillitsvalgte 7500 7500 7500 7500  

KS svar inn 50000    Innbyggere kan svare digitalt 
tilbake til kommunen, økt 
sikkerhet for sensitive 
opplysninger. Digital sending 
fra kommunen ble innført i 
fjor-lovpålagt. 

Innbyggerdialog/ 
brukermedvirkning 

     Plan for innvolvering 
av innbyggerne på 
sentrale områder 

 Bruker medvirkning i 
prosesser 

 Tjenestespesifikke 
innbyggerundersøkelse
er  

Økt andel lærlinger     Det vil bli en økt kostnad 

Tabell 4-3-1 Tiltaksplan som ikke prioriteres i perioden 

 

5 Tilhørende dokumenter (elektronisk tilgjengelige når du er 

pålogget kommunens nett) Disse kan du få ved å henvende deg til 
kommunen. 

 
Hva forteller tall og statistikk  V:\ledere\SLG\2015\Årsmelding for 2015\Hva forteller tall og 
statistikk 2015.pdf 
 

Rusmiddel politisk handlingsplan (under revisjon)  

Plan for nærværsarbeid i Lunner kommune». IA plan (under utarbeidelse) 

Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag 

http://www.lunner.kommune.no/arbeidsgiverpolitikk-og-

verdigrunnlag.304417.no.html   

Arbeidsreglement https://lunner.phb.no/100014/arbeidsreglement 

Ansettelsesreglement (under revisjon)  

Permisjonsreglement  https://lunner.phb.no/100117/permisjoner 

Retningslinjer gaver og oppmerksomhet til ansatte (under revisjon) 

Seniorpolitikk hos Lunner kommune: Mål, tiltak og retningslinjer  

https://lunner.phb.no/100018/seniorpolitikk 

Lønnsforskudd  https://lunner.phb.no/100877/forskudd-paa-loenn 

Lønnspolitisk plattform  https://lunner.phb.no/100875/utbetaling-og-

loennsbestemmelser 

Strategisk kompetansestyringsplan ( under utarbeidelse)  

IKT strategi plan ( under revisjon )  

Tjenestetelefonordning( under revisjon )

file://///LUNNERW1/www/ledere/SLG/2015/Årsmelding%20for%202015/Hva%20forteller%20tall%20og%20statistikk%202015.pdf
file://///LUNNERW1/www/ledere/SLG/2015/Årsmelding%20for%202015/Hva%20forteller%20tall%20og%20statistikk%202015.pdf
http://www.lunner.kommune.no/arbeidsgiverpolitikk-og-verdigrunnlag.304417.no.html
http://www.lunner.kommune.no/arbeidsgiverpolitikk-og-verdigrunnlag.304417.no.html
https://lunner.phb.no/100014/arbeidsreglement
https://lunner.phb.no/100117/permisjoner
https://lunner.phb.no/100018/seniorpolitikk
https://lunner.phb.no/100877/forskudd-paa-loenn
https://lunner.phb.no/100875/utbetaling-og-loennsbestemmelser
https://lunner.phb.no/100875/utbetaling-og-loennsbestemmelser

