
 

 
KS-K rapport 11/2013 

 

  

Kommunekompasset 
Evaluering av Gausdal kommune – 2013 
 



2 

 

Innholdsfortegnelse 
 

 

1. Forord ________________________________________________________ 3 

2. Generelt ______________________________________________________ 4 

3. Metode _______________________________________________________ 5 

4. Resultat ______________________________________________________ 6 

5. Forvaltningspraksis pr fokusområde __________________________ 13 

Offentlighet og demokratisk kontroll __________________________________ 13 

Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering _______________________ 15 

Politisk styring og kontroll ____________________________________________ 17 

Lederskap, ansvar og delegasjon _____________________________________ 19 

Resultatfokus og effektivitet __________________________________________ 21 

Kommunen som arbeidsgiver _________________________________________ 23 

Utviklingsstrategi og lærende organisasjon ___________________________ 25 

Kommunen som samfunnsutvikler ____________________________________ 27 

6. Avslutning ___________________________________________________ 29 

  



3 

 

1. Forord 
 
 
Gausdal kommune ønsker å videreutvikle sin kommuneorganisasjon. For å vite 

hvor man skal og i hvilke retning man skal bevege seg, er det avgjørende å vite 

hvor man står. Kommunen har derfor valgt å foreta en 

Kommunekompassevaluering for å finne ut av hvordan status er på 

forvaltningspraksisen i Gausdal kommune. Hensikten er å få vurdert egen 

forvaltningspraksis opp mot beste praksis, og la dette være med på å danne 

beslutningsgrunnlag for i hvilken retning man ønsker at Gausdal kommune skal 

utvikle seg i åra som kommer. Dette er også en del av grunnlaget for det 

pågående kommuneplanarbeidet i Gausdal. 

 

Denne rapporten angir hvordan Gausdal kommune scorer på de ulike områdene 

som Kommunekompasset fokuserer på. Rapporten sammenligner også Gausdal 

kommune med øvrige kommuner som har benyttet denne metodikken. 

 

Resultatene i Gausdal er jevnt over gode. Totalscoren ligger i øvre sjikt blant de 

kommunene som har tatt i bruk Kommunekompasset, og dermed også godt over 

landsgjennomsnittet. Resultatet gir slikt sett et bilde av at man over tid har 

drevet et systematisk utviklingsarbeid, som på enkelte områder har gitt 

imponerende gode resultater.  

 

Når det er sagt så betyr ikke det at det ikke er områder hvor Gausdal fortsatt har 

et betydelig utviklingspotensial. Dette er først og fremst på område 1 Demokrati 

og deltagelse, og område 2 Brukerorientering og service. En annen utfordring i 

Gausdal er at man har mye god forvaltningspraksis, men vi er litt usikker på 

hvilken resultateffekt det har på alle områder. 

 

KS-Konsulent as takker for oppdraget og ønsker Gausdal kommune lykke til med 

et spennende og viktig utviklingsarbeid. 

 

 

Oslo, mai 2013 
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2. Generelt 
 

Kommunekompasset er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale 

organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet tar 

utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med fire 

hovedoppgaver:  

 Kommunen som politisk-demokratisk arena  

 Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne  

 Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter 

 Kommunen som samfunnsutvikler  

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene.  

 

Utgangspunktet for kriteriene ble utviklet av en internasjonal ekspertgruppe i 

forbindelse med utdelingen av en pris til "Årets kommune" i 1993. Ansvarlig for 

prisutdelingen var den tyske allmennyttige Bertelsmann Stiftung. Disse kriteriene er 

siden tilrettelagt og tilpasset for norske forhold av professor Harald Baldersheim ved 

Universitetet i Oslo og 1. amanuensis Morten Øgård ved Universitetet i Agder (se 

Kommunekompasset, Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling, 

Kommuneforlaget 1997, for en nærmere presentasjon). Verktøyet blir fortløpende 

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

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

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

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

noe som muliggjør sammenligninger på tvers av landegrensene. Se nettsiden 

www.kommunekompasset.no for å sammenligne Gausdal med øvrige norske, 

svenske og danske kommuner som har benyttet Kommunekompasset siden 2010. 

Her kan man også sammenligne kommuner på de enkelte dimensjonene, samt 

finne absolutt beste praksis («Gullstjerner»). Vi vil allikevel påpeke at den største 

verdien med Kommunekompasset er å bruke det som et støtteverktøy for utvikling 

av egen kommunal forvaltningspraksis. Det vil si at man etter en vurdering velger 

seg ut en del områder som man setter i gang et systematisk utviklingsarbeid på. 

Etter 2 -3 år kan man gjennomføre en ny evaluering og man vil kunne vurdere om 

igangsatte tiltak har hatt ønsket effekt. 

 

For enklest å forklare hvordan Kommunekompasset virker, kan man trekke 

paralleller til skolen. I skoleverket finnes det en Læreplan som sier noe om hva 

elevene bør kunne på de ulike trinnene. Det finnes altså en “idé” om hva som er det 

optimale kunnskapsnivået. Elevene får karakterer som beskriver hvor nærme dette 

http://www.kommunekompasset.no/
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idealet de er. På samme måte finnes det en ”idé” om hva som er den “optimale 

kommune”. Kommunekompasset vurderer hvor langt unna eller hvor nærme man 

er dette idealet. 

 

Idealkommunen som beskrives av Kommunekompasset er en kommune 

som jobber systematisk og planmessig, som vektlegger resultater og 

effektivitet, som er åpen og brukerorientert, som kontinuerlig evaluerer 

sine tiltak og resultater og som evner å lære av denne 

evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, 

lærende og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.  

3. Metode 
 

Kriteriene i Kommunekompasset består av følgende 8 fokusområder: 

1. Offentlighet og demokrati 

2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering 

3. Politisk styring og kontroll 

4. Lederskap, ansvar og delegasjon 

5. Resultatfokus og effektivitet 

6. Kommunen som arbeidsgiver 

7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 

8. Kommunen som samfunnsutvikler 

 

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

programmer på disse forskjellige områdene, altså deres iverksatte tiltak, gjeldende 

prosedyrer og løpende forvaltningsprosesser på vurderingstidspunktet. Planlagte, 

men ikke igangsatte prosesser og oppgaver, honoreres ikke. Kommunene som 

evalueres må kunne dokumentere sine tiltak på de forskjellige områdene for å få 

uttelling for dem. Poenggivningen på hvert spørsmål avgjøres av: 

 

 System/prosess – hvor omfattende, gjennomarbeidet og dokumentert 

systemet/prosessen er i kommunen 

 Omfang – i hvor stor del av kommunen systemet benyttes  

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

den videre utviklingen av organisasjonen 

 Evaluering/analyse – hvordan kommunen utvikler systemet/prosessen og 

bruker det over tid 
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På hver av disse 8 fokusområdene måles kommunens resultater ut i fra til sammen 

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

alt 800 poeng.  

 

I Gausdal kommune er det gjennomført intervjuer med formannskapet + andre 

sentrale politikere, rådmann, strategigruppen, enhetsledere og tillitsvalgte. På 

bakgrunn av svarene i intervjuene har KS-K gitt en scoresetting på de åtte 

fokusområdene. 

 

4. Resultat 
 

Kommunekompasset er et standardisert verktøy. Dette betyr at verktøyet og 

scoresettingen benyttes på samme måte i alle andre kommuner som blir evaluert. 

Fordelen med dette er at kommunene, i tillegg til å kunne sammenligne seg med 

seg selv over tid, får en mulighet til å sammenligne seg med andre dersom det er 

ønskelig.  

 

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

avhengig av ressursgrunnlag og kompetanse i den kommunale organisasjon, har vi 

valgt å gruppere resultatene fra kommunene etter kommunestørrelse basert på 

innbyggertall. Kommunekompasset i Norge opererer med tre grupperinger: 

 

 Mindre enn 5.000 innbyggere 

 Mellom 5.000 – 10.000 innbyggere 

 Mer enn 10.000 innbyggere 

 

Gausdal kommune tilhører gruppen kommuner med mellom 5.000 og 10.0000 

innbyggere. I denne gruppen er det totalt 10 kommuner som er evaluert en eller 

flere ganger ved hjelp av Kommunekompasset i Norge siste 3 år1.   

 

Gausdal kommune scorer totalt 430 poeng av 800 mulige. Dette er i øvre 

sjikt av de norske kommunene som har blitt målt og det beste resultatet blant 

kommunene med mellom 5.000 og 10.0000 innbyggere som er evaluert ved hjelp 

                                                 
1
 I tillegg er et stort antall evalueringer gjort før 2010, men disse er ikke med her da 

Kommunekompasset i 2010 gjennomgikk en så vidt stor revisjon at tallene før og etter 2010 ikke er 

direkte sammenlignbare. 



7 

 

av Kommunekompasset versjon 2.02. Dette er 100 poeng over gruppe-

gjennomsnittet som ligger på 330. Forskjellene fremkommer i diagrammet 

nedenfor: 

 

 

 

Stolpene i diagrammet visualiserer variasjonen i gjennomsnittlig score. Hva som 

faktisk gjør at det er slik, er det vanskelig å si sikkert. Men ut i fra det tallgrunnlaget 

KS-K besitter, ser det ut til at det er en klar sammenheng mellom 

kommunestørrelse og resultat i Kommunekompasset. Dette er ikke så underlig i og 

med at større kommuner ofte kan dra stordriftsfordeler av å drive med utviklings- 

og forbedringsarbeid. Av de femten kommunene med høyest score i 

Kommunekompasset har ni over 10.000 innbyggere. Av de ti kommunene med 

lavest score har syv under 5.000 innbyggere og 3 mellom 5.000 og 10.000 

innbyggere. Men; det er verdt å merke seg at den kommunen i Norge som skårer 

desidert høyest i Kommunekompasset – Lom kommune – kun har 2.400 

innbyggere! 

 

Vel så interessant er det å se på sammenhengen mellom inntektsnivå og resultat. 

Av de 10 kommunene som skårer dårligst i Norge i Kommunekompasset, kan 8 

klassifiseres som kommuner med høye eller middels inntekter, mens av de 10 som 

skårer best er 6 kommuner lavinntektskommuner. Den sterkeste sammenhengen 

ser altså ut til å ligge på kommuneøkonomi. Rike kommuner tenderer i større grad 

enn fattige kommuner til å «kjøpe» seg ut av en del utfordringer. 
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Hvis vi ser på totalscoren for Gausdal sammenlignet med andre kommuner, ligger 

Gausdal i øvre sjiktet av kommunene. Nedenfor følger oppsettet som viser 

resultatet fra samtlige kommuner som er evaluert med Kommunekompasset 

versjon 2.0. Gausdal resultat er vist som grønn stolpe. 

 

 
 
 

242 

244 

245 

246 

249 

265 

266 

272 

274 

287 

314 

315 

316 

316 

318 

324 

329 

343 

346 

347 

347 

358 

386 

410 

412 

425 

430 

440 

442 

456 

507 

519 

550 

0 100 200 300 400 500 600

Kåfjord

Marnardal 2009

Rendalen 2010

Hjelmeland

Sør-Odal

Engerdal

Storfjord

Ibestad

Meland

Midtre Gauldal

Meldal

Gloppen

Skodje

Ørland

Åsnes

Tynset

Nesodden

Eide

Marnardal 2011

Lenvik

Rendalen 2012

Sykkylven 2012

Sauda

Lillehammer

Marnardal 2013

Skaun

Gausdal

Hemne 2011

Kristiansund 2010

Orkdal

Kristiansund 2012

Mandal

Lom 2011



9 

 

Dersom vi begrenser utvalget til kommuner i gruppen for de med mellom 5.000 og 

10.000 innbyggere ser bildet slik ut: 

 

 

 

Som vi ser av diagrammet over skårer Gausdal høyest av samtlige kommuner med 

mellom 5.000 og 10.000 innbygger som er evaluert med Kommunekompasset 

versjon 2.0 etter 2010. Dette er meget bra og viser resultatet av et godt og 

systematisk utviklingsarbeid som har pågått over lang tid i Gausdal. 

 

I det videre forlater vi totalscoren og går ned til de enkelte fokusområdene. I 

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

for Gausdal kommune: 

 

249 

274 

287 

315 

316 

318 

324 

358 

425 

430 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Sør-Odal

Meland

Midtre Gauldal

Gloppen

Ørland

Åsnes

Tynset

Sykkylven

Skaun

Gausdal



10 

 

 

 

Som vi ser scorer Gausdal kommune høyere på to av fokusområdene enn de øvrige: 

Politisk styring og kontroll (84 poeng) og Lederskap, ansvar og delegasjon (59 

poeng). Disse resultatene er meget gode og blant de høyeste som er målt i Norge. 

Lavest scorer kommunen på område 1 Offentlighet og demokrati (36 poeng) og 

område 2 Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering (42 poeng).  

 

I spindeldiagrammet nedenfor har vi sammenlignet Gausdal kommune med alle de 

andre kommunene i landet (33 stk) som er evaluert etter Kommunekompasset av 

KS-Konsulent as de siste 3 årene: 
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Som vi ser av diagrammet scorer Gausdal godt over snittet på 7 av 8 områder Det er 

kun på område 8 – Kommunen som samfunnsutvikler at man ligger lavere.  

 
Hvis vi sammenligner med bare kommuner med mellom 5.000 og 10.000 

innbyggere, så endrer bilde seg noe: 
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Her ser vi at avstanden til gjennomsnittet øker enda mer. Her ligger Gausdal på 

landsgjennomsnittet for kommuner med mellom 5.000 og 10.000 innbygger på én av 

de åtte dimensjonene – Kommunen som samfunnsutvikler, mens den ligger til dels 

betydelig over på øvrige dimensjoner.   

 
 
I det påfølgende vil vi gjennomgå alle de 8 fokusområdene. Vi vil påpeke sterke og 

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

ytterligere å forbedre forvaltningspraksisen på hvert område. 
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5. Forvaltningspraksis pr fokusområde 
 

FOKUSOMRÅDE 1 Poeng 2013  

Offentlighet og 

demokratisk kontroll 
36 

 
 

    Sum Max 

1 Offentlighet og demokrati 36 100 

1.1 Fins det en plan / strategi for utvikling av demokrati og informasjon? 3,8 15,0 

1.2 Hvordan informeres innbyggerne? 9,0 20,0 

1.3 Hvordan informeres innbyggerne om resultater? 7,3 25,0 

1.4 Hvordan fremmes innbyggerdialog og deltakelse? 10,0 30,0 

1.5 Etikk - hvordan motvirkes korrupsjon? 5,6 10,0 
 

Dette første fokusområdet tar for seg kommunens kontakt med innbyggerne i et demokrati-

perspektiv. Gausdal har ikke en eksplisitt demokratistrategi, men kommunen er flink til og 

opptatt av å være i tett dialog med innbyggerne og brukerne. Kommunen har derfor lagt opp 

til faste årlige prosesser som i stor grad involverer innbyggerne og brukerne, gjennom bruk 

av folkemøter og brukerråd. Kommunen har også en informasjonsplan fra 2006. Denne er 

ikke helt oppdatert. På en annen side fokuserer den på temaer som fortsatt er relevante og 

dagsaktuelle, eksempelvis meroffentlighet.  

 

Møteinnkallinger til politiske møter, saksutredninger og vedtak etter møtene offentliggjøres 

på kommunens internettside. Politiske møter overføres direkte eller via streaming på nett og 

legges på nettsiden etterpå. Dette fungerer meget godt med mellom 60 – 120 tilhørere hver 

gang. I tillegg oppleves det som viktig for dokumentasjonen av diskusjonene, samt at 

politikere som ikke var til stede på møte, kan «koble seg på» diskusjonene. Møter i politiske 

utvalg bekjentgjøres på kommunens hjemmeside, men markedsføres ikke noe ut over dette 

for å skape engasjement blant befolkningen.  

 

Kommunen har ikke egen informasjonsavis som sendes ut til alle husstander, men satser på 

nettsiden som den foretrukne kanalen for kommunal informasjon. Kommunen har også en 

helhetlig Facebook-side som brukes relativ aktivt, samt at man har en Twitter-konto. 

 

Politiske saker og utredninger kan være komplisert og omfattende stoff å sette seg inn i for 

innbyggere. Kommunen lager ikke regelmessig korte og lettfattelige versjoner av politiske 

saker som ville kunne bidra til å skape større interesse blant innbyggerne.   
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Å fremme innbyggerdialog og legge til rette for innbyggernes deltakelse i viktige 

beslutningsprosesser er viktig for Gausdal kommune. I budsjettsaker er det liten grad av 

involvering ut over det partiene initierer gjennom partiapparatet, men man har sterk 

tradisjon for å gjennomføre folkemøter når viktige saker står på dagsorden. I tillegg bruker 

man bredt anlagte referansegrupper i mer formelle planprosesser.  

 

Når det gjelder å kommunisere kommunens resultater ut til innbyggerne, så gjøres først og 

fremst igjennom kommunens nettside. I tillegg lager man hvert år en kortversjon av 

kommunens årsmelding som sendes ut til alle husstander. Kommunen sammenstiller ikke, 

sammenligner ikke og presentere ikke resultatene fra innbygger- og brukerundersøkelser 

samt annen informasjon som fremkommer i kommunens informasjonssystemer systematisk 

ovenfor innbyggerne. Kommunen har ikke gjennomført noen form for 

innbyggerundersøkelser for å fange opp innbyggernes syn på kommunen. 

 

Kommunen har ikke etablert noen faste kanaler hvor innbyggerne kan komme i direkte 

kontakt med eller komme med innspill/forslag til politikerne, men innbyggerne kan stille 

spørsmål i kommunestyret hvis disse meldes på forhånd. På kommunens hjemmeside ligger 

det kontaktlister over politiske utvalgsmedlemmer med e-postadresser og telefonnummer, 

men ikke med bilde, adresse, politisk interessefelt, mm. 

 

Kommunens har oppdaterte etiske retningslinjer som gjelder både for ansatte og politikere. 

Disse er godt forankret gjennom prosesser både ute på enhetene og i folkevalgtprogrammet. 

Kommunen har ikke etablert en kanal hvor utenforstående kan tipse om betenkelig forhold 

de evt ser i kommunen av etisk mistenkelig aktivitet.  

 

Kommunen har ikke et helhetlig internkontrollsystem på plass, men veldig mange av 

elementene finnes i ulike delsystemer og ute på enhetene. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Møteinnkallinger, 

saksutredninger og 

protokoller ligger i sin 

helhet tilgjengelig på 

kommunens internettsider 

 Politiske møter overføres 

på nett 

 Relativt god på sosiale 

medier 

 Sender egen kortversjon 

av årsmeldingen til alle 

husstander 

 Gode på å involvere 

innbyggerne i viktige saker 

gjennom folkemøter 

 Oppdatert etisk regelverk 

 

 

  Oppdatere og ta i bruk 

informasjonsplanen mer 

systematisk 

  Utvikle kontaktinformasjonen 

til politikerne på nettsiden 

 Bli bedre på å markedsføre 

politiske møter overfor 

innbyggerne  

 Bruker resultatene som 

fremkommer i kommunens 

informasjonssystemer mer 

systematisk til dialog med 

innbyggerne for å skape 

engasjement  

 I større grad utvikle og bruke 

internkontroll som et verktøy 

for å sikre god bruk av 

offentlige midler 

 

 Har ikke en egen strategi for 

utvikling av demokratiet 

 Lager ikke sammendrag/ 

kortversjoner av politiske saker 

 Har ingen helhetlig digital 

kontaktplattform ut mot 

innbyggerne 

 Sammenstiller ikke, sammenligner 

ikke og presenterer ikke resultatene 

systematisk for innbyggerne 

 Har ikke åpen halvtime i 

kommunestyret der innbyggerne 

kan komme i dialog med politikerne  

 Gjennomfører ikke 

innbyggerundersøkelser 

systematisk  

 Har ikke ekstern kanal for tips om 

etiske betenkelig forhold 
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FOKUSOMRÅDE 2 
Poeng 
2013 

 

Tilgjengelighet, innbygger 

og brukerorientering 
42 

 
 

    Sum Max 

2 Tilgjengelighet og brukerorientering 42 100 

2.1 Fins det en helhetlig strategi for brukerorientering i kommunen? 7,5 15,0 

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

2.3 Hvordan informerer kommunen om service og tjenester? 4,2 15,0 

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

7,5 15,0 

2.5 Hvordan jobber kommunen med brukerundersøkelser? 9,2 15,0 

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

3,8 15,0 
 

 

Gausdal kommune har ingen egen overordnet helhetlig plan eller strategi for 

brukerorientering, men det ligger som en veldig tydelig premiss og målområde i 

strategidokumentet, der det er et vesentlig moment i «Styringsdialogen».  

 

Fokuset på brukeren og service rettet mot denne, er viktig i alle enhetene uten at man har 

valgt å nedfelle dette i særlig grad i skriftlige rutiner eller planer. Servicefokuset er sentralt i 

rekrutteringssammenheng og det forekommer at dette kriteriet (personlig egnethet) også 

overstyrer andre tilsettingskriterier. Servicefokuset er også et kriterium i forbindelse med 

lønnsforhandlinger, men benyttes i liten grad. 

 

Man har ikke noen praksis for å måle brukernes/innbyggernes opplevelse av kommunens 

service gjennom egne serviceundersøkelser, men kommunen benytter systematisk 

brukerundersøkelser som verktøy og her er service en del av fokuset. Kommunen har ikke et 

system for å premiere enheter/medarbeider som gjør en utmerket innsats i positiv 

brukerbehandling. 

 

Når det gjelder kommunens nettsider scorer man 4 av 6 mulige stjerne på disse hos Difi for 

2011. Kommune har ikke et systematisk eget fokus på utvikling av nettsidene, men ser dette 

i sammenheng med det 3:1 samarbeidet som foregår i regionen. Sidene har universell 

utforming i form av mulighet til å endre skriftstørrelse og kontrast, men uten leselyd. 

42 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013



16 

 

Mulighetene for å få til sammenligninger mellom avdelingene på tvers er ikke godt tilstede. 

Man har i noe grad brukt tid på å legge til rette for e-Servicetilbud i deler av organisasjonen, 

men det gjenstår fortsatt en god del før man har alle skjemaer på nett. Kommunen har eget 

Servicetorg, men med begrenset åpningstid fra 9 - 15. 

 

Når det gjelder tilpasning av tjenesteinnhold brukernes ønsker og behov, er man veldig gode 

på dette i Gausdal. I de tilfeller det kreves IP og IOP benytter man dette og da med stor grad 

av brukerinvolvering. Fleksibiliteten for brukeren til selv å bestemme omfanget på tjenestene 

er noe redusert senere år pga økonomi. Man har frie brukervalg på barnehageområdet, men 

ellers er det ikke lagt til rette for frie brukervalg i kommunen hverken internt i mellom 

kommunale tjenestesteder (der det kunne ligge til rette for det) eller for andre 

tjenestetilbydere.  

 

Gausdal kommune har et system hvor man gjennomfører brukerundersøkelser annen hvert 

år. Undersøkelsen følges godt opp i etterkant i dialogmøter, foreldremøter, 

pårørendesamlinger, etc. Dette gir verdifull informasjon til styringsdialogen. Gausdal 

kommune har etablert et system med faste dialogmøter med brukerråd på alle tjenester der 

man faste former/arenaer for jevnlig å fange opp brukernes synspunkter. I tillegg har man 

de lovpålagte kanalene som FAU, samarbeidsutvalg og elevråd, mm.  

 

Kommunen har utarbeidet serviceerklæringer innenfor flere områder, og man sørger for å 

holde disse oppdaterte. Utfordringen er at de i liten grad fokuserer på service-løftet, men i 

det store og hele er innrettet mot forventningsavklaringer med bruker. 

 

Man har ikke etablert noen system for eller helhetlig oppfølging av synspunkter og klager 

som kommer inn til kommunen. Innkomne klager til tjenesteområdene håndteres i egen 

avdeling i tråd med eget regelverk.  

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Gode på den systematiske 

brukerdialogen  

 Har et godt og helhetlig 

system for gjennomføring av 

brukerundersøkelser  

 Kommunen tilpasser 

tjenestene i stor grad til 

brukernes behov 

 Vektlegger brukerinvolvering 

i IP og IOP 

 Tilpasser kommunens ulike 

informasjonsmateriell mv. til 

brukere med ulike behov   

 

 

 Videreutvikle kommunens 

nettsider med sikte på fullført 

saksbehandling på alle områder 

gjennom e-Service 

 Sette service som egen 

dagsorden for alle avdelinger 

 Liten grad av konkurrerende 

tjenesteleverandører til 

kommunen 

 Utvikle serviceerklæringer for 

alle tjenesteområder til å 

fokusere på serviceløftet - ikke 

bare tjenestebeskrivelser 

 Videreutvikle kommunens 

servicekontor med åpningstider 

ut over vanlig kontortid 

 

 Kommunen har ikke et helhetlig 

system for å innhente 

synspunkter og håndtere klager 

 Måler ikke systematisk 

opplevelse av tilgjengelighet og 

service 

 Legger ikke til rette for 

sammenligninger mellom 

avdelinger, sektorer og andre 

kommuner i 

brukerundersøkelsene 

 Mangler muligheten for 

sammenligninger mellom 

tjenesteområder på 

hjemmesidene  

 Premierer ikke enheter eller 

enkeltpersoner som lykkes i god 

kundebehandling 

 Legger ikke til rette for frie 

brukervalg der det er mulighet 

for det 
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FOKUSOMRÅDE 3 
Poeng 
2013 

 

Politisk styring og 

kontroll 
84 

 
 

    Sum Max 

3 Politisk styring og kontroll 84 100 

3.1 Gjennomsyres kommunen av et helthetlig system for styring og oppfølging? 11,3 15,0 

3.2 Styres kommunen av tydelige politiske mål? 19,1 25,0 

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

21,0 25,0 

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

20,0 20,0 

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

12,3 15,0 
 

Kommunen har en visjon: «Offensiv og Spennende», men det var mye forvirring om dette 

egentlig er visjonen eller et slagord for markedsføringen av kommunen. Den er i alle fall ikke 

forankret i kommuneplanen, da Gausdal ikke har en oppdatert kommuneplan. I 

strategidokumentet er det også innarbeidet et verdigrunnlag som sier at kommunen skal 

bygges på Lojalitet, Respekt, Omsorg og Trivsel. Man er flinke til å løfte frem disse verdiene 

både politisk og administrativt.  

 

Styringssystem har i mange fungert i mange år, hvor man systematisk har jobbet med mål- 

og resultatstyring som styringssystem. Her har man stor grad av bruker- og 

medarbeiderinvolvering. Man jobber strategisk både på politisk og administrativt nivå og har 

utvidet budsjettprosessen til å bli en styringsprosess løpende gjennom året, og man har fått 

tydeliggjort de politiske målsetningene i større grad i de kommunale styringsdokumentene. 

Det er gjennomgående styringsindikatorer i styringsdokumentet med tydelige målambisjoner 

som finnes helt ned på enhetsnivå. 

 

Rapporteringen fra rådmann til kommunestyret skjer tertialvis, hvorav den siste er 

kommunens årsmelding. Rapporteringen viser både den økonomiske utviklingen mht 

budsjett og tjenestemål. Fremstillingen til kommunestyret bygger på enhetens interne 

rapportering, men det lages ikke direkte resultatsammenligninger mellom enhetene i noen av 

rapportene. I årsmeldingen presenteres resultatsammenligninger på sentrale nøkkeltall 

(KOSTRA) med kommunegruppe, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt, samt at det 

rapporteres på resultater på mål på økonomi-, tjeneste- og medarbeiderperspektivet. 
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Kommunen gjennomfører systematiske forvaltningsrevisjoner, men prosessen for hvordan 

områdene velges ut, er ikke god nok. Det er liten bevissthet i kommunestyret på hva man 

ønsker å oppnå med forvaltningsrevisjonen og den brukes i liten grad som et 

læringsinstrument, men først og fremst som et kontrollverktøy. 

 

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

Kommunestyret ansetter kun rådmann, øvrige ansettelser skjer administrativt. Budsjettet 

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

behandling i kommunestyret.  

 

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

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

dette er relevant.  

 

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

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

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

kompetansebygging. I Gausdal har man hatt slike arenaer i mange år både igjennom 

dialogmøtene hvor hele kommunestyret blir delt opp i mindre grupper som reiser ut på 

tjenestebesøk og gjennom dialogkonferansen der kommunestyret, tjenestelederne og 

tillitsvalgte møtes før 20. mai hvert år for å samordne fjorårets resultater og de kommende 

års utfordringer. 

 

Det gjennomføres politikeropplæring både for gamle og nyvalgte representanter i etterkant 

av valget. Og i noen grad gjennomfører man også temabasert opplæring i 

kommunestyremøte gjennom at enhetslederne eller eksterne inviteres inn for informasjon / 

redegjørelser. I tillegg er dialogmøtene viktige arenaer for politikerne for å skaffe seg 

informasjon. Flere av de nyvalgte politikerne tok allikevel til orde for at basisopplæringen 

burde vært grundigere. Eksempelvis sliter fortsatt mange folkevalgte med hvordan lese 

budsjettet. 

 

Kommunen har to ganger gjennomført egne folkevalgtundesøkelser. En gang generelt om 

hvordan det er å være folkevalgt i Gausdal og en gang mer spesielt om hvordan de trives 

som e-politikere. Dette er meget bra og er et gullstjerne-eksempel i Kommunekompasset. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Har et tydelig felles verdigrunnlag  

 Har tydelige og helhetlige mål  

 Tydelig og helhetlig styringsmodell 

 Ryddig skille mellom politikk og administrasjon 

 Gode mål og resultatindikatorer i 

styringsdokumentet med et helhetlig perspektiv 

 Gode rapporteringsrutiner 

 Ryddige og tydelige kontaktflater mellom 

politisk og administrativt nivå 

 Gode arenaer hvor politiker og administrasjon 

har dialog 

 Gjennomfører folkevalgtundersøkelser 

 

 Tydeliggjøre hva som er 

visjonen til Gausdal 

 Ta i bruk forvaltningsrevisjon 

mer systematisk i et 

læringsperspektiv 

 Utvide kompetansebygging 

blant politikerne ut over 

politikeropplæringen etter 

nyvalg 

 Legge 

folkevalgtundersøkelsen inn i 

årshjulet 
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FOKUSOMRÅDE 4 
Poeng 
2013 

 

Lederskap, ansvar og 

delegasjon 
69 

 
 

    Sum Max 

4 Lederskap, ansvar og delegasjon 69 100 

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

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

4.3 
Hvordan beskrives organiseringen av og ansvaret for samarbeid på tvers av 
sektorer? 

12,5 20,0 

4.4 Hvordan tydeliggjøres ledernes personlige ansvar i organisasjonen? 5,1 15,0 

4.5 Hvordan utøver toppledelsen sitt ansvar overfor enheten? 15,3 20,0 

4.6 Hvordan jobber kommunen med lederutvikling? 11,3 20,0 
 

Kommunen har en lederplattform som består av et sett felles verdier og ledelsesprinsipper 

som er utarbeidet gjennom en bred prosess hvor alle lederne har vært involvert. Dette 

omtales som MOTOR i lederskapet for Gausdal (Mot, Omsorg, Tydelighet, Omstilling, 

Resultater). Ledelsesprinsippene står i lederavtalen og er godt kjent blant lederne og den 

benyttes jevnlig på ledermøtene. 

 

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

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

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

påfølgende budsjettår. Når det gjelder personalsiden har lederne bred fullmakt til å forvalte 

personalressursen innenfor eksisterende budsjettrammer. Enhetslederne kjører i hovedsak 

prosessen frem til selve tilsettingen, eventuelt med praktisk bistand fra personal – stab. Ved 

behov kan disse delegasjonen trekkes inn og legges til et omstillingsutvalg.  

 

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

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

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

ser man et behov og iverksetter. Kommunen har en felles prosjektmal som de fleste 

benytter. Når det gjelder tverrsektorielle prosesser har man fått på plass gode beskrivelser 

for flere av prosessene. Pr i dag fins det ingen samlet og fullstendig oversikt over all 

tverrfaglig aktivitet og prosjekter i kommunen som er tilgjengelig for alle, men prosjektene 

ligger i en egen mappestruktur på kommunens felles lagringsområde. Det rapporteres heller 

ikke helhetlig og systematisk på pågående og avsluttede prosjekter. 

 

En måte å tydeliggjøre de administrative ledernes ansvar på er å inngå lederavtaler. Dette 

69 

0

20

40

60

80

100

2013



20 

 

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

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

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

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

med avtalen kan man settes til andre oppgaver.  

 

Evalueringen av lederne forgår primært i medarbeidersamtalene, og kommunen benytter 

ingen andre former for systematisk lederevaluering (360 graders evaluering eller lignende). 

Det oppleves ikke at man har en kultur for at gode lederprestasjoner (resultater) påskjønnes 

gjennom økt lønn, men man er flink til å løfte frem de gode ledergjerningene på 

fellesarenaer. 

 

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

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

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

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

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

spørsmål som løftes frem er hvordan man i større grad skal klare å koble på avdelingslederne 

i de strategiske diskusjonene, samt skape forpliktelse og engasjement. 

 

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

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

kompetent og på tilbudssiden. Rådmannen i Gausdal oppfattes som tydelig og klar i sitt 

lederskap. Hun kjører prosesser for å involvere lederne der dette er viktig, men oppfattes av 

og til tider å være for lite synlig ute i enhetene for de ansatte. 

 

Kommunen har over flere år kjørt lederutvikling for sine ledere - nå sist  gjennom «Veksthus 

for ledere» samt i et samarbeid med KS-K. Man jobber nå med å etablere et eget 

lederutviklingsprogram for mellomlederne. Man har enhetsledermøter men disse benyttes i 

hovedsak til økonomi, informasjon og driftsmessige spørsmål, og litt for liten til strategiske 

diskusjoner og lederskap /ledelsesrelaterte utfordringer. Med hensyn til å rekruttere 

ledere/ledertalent fra egne rekker, har man ikke et eget opplegg for dette. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Har en lederplattform 

 Bred delegasjon til enhetslederne både 

på økonomi og personell 

 Har et system for overføring av mer-/ 

mindreforbruk mellom år 

 Har ryddige og klare linjer i 

ledelsesstrukturen 

 Rådmann oppfattes som klar og tydelig  

 Har løpende lederutvikling i samarbeid 

med eksterne 

 Har lederavtaler 

 Gode støttefunksjoner i 

ledelsesrelaterte spørsmål 

 

 

 Finne en god form på 

ledermøtene som både 

ivaretar strategiske 

diskusjoner og helhetlig 

lederskap 

 Få på plass gode tverrfaglige 

prosjekt- og 

prosessbeskrivelser 

 I større grad belønne og 

synliggjøre god ledelse 

 

 

 Belønner i for liten grad 

gode lederprestasjoner 

lønnsmessig 

 Gjennomfører ikke 

systematiske 

lederevalueringer  

 Mangler et opplegg for å 

rekruttere og utvikle 

ledere fra egen 

organisasjon 

 Manglende måloppfyllelse 

iht lederavtalene får ikke 

konsekvenser   
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FOKUSOMRÅDE 5 
Poeng 
2013 

 

Resultatfokus og 

effektivitet 
57 

 
 

    Sum Max 

5 Resultater og effektivitet 57 100 

5.1 Strategi for resultatstyring og effektivitetsutvikling 9,8 15,0 

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

10,0 20,0 

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

11,2 20,0 

5.4 Hvordan kommuniseres og føres strategiske diskusjoner om ressurser og resultat? 8,0 15,0 

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

11,0 20,0 

5.6 Eksternt samarbeid for å styrke servicetilbudet og øke effektiviteten? 7,5 10,0 
 

 

Gausdal kommune har i 10 åre hatt et system for helhetlig eller balansert resultatstyring i 

kommunen. Utfordringen er at dette systemet i liten grad har bidratt til et systematisk fokus 

på effektivitetsutvikling, og man har ikke en overordnet strategi for effektivitetsutvikling. 

Enhetene opplever likevel at man over mange år har hatt et resultatfokus knyttet til 

økonomi og tjenester, men at dette i liten grad er benyttet som grunnlag for å diskutere 

ressursinnsats i forhold til resultater og prioriteringer i forhold til dette. Effektiviseringen av 

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

innenfor de ulike fagperspektivene. 

 

Gausdal har i noen grad beregnet hva de ulike tjenestene koster og lagt dette til grunn for 

budsjetteringen av aktivitetsnivået. Man har en ressursfordelingsmodell på skole og 

barnehage, men ikke for PLO - tjenestene. Dere er ressursinnsatsen stort sett konstant 

uavhengig av svingninger i behov. Selv om Gausdal uomtvistelig er en av landets beste 

kommuner på systematikk når det gjelder helhetlig styring, så ser det ut til at man får 

begrenset igjen for dette i form av fremragende resultater og en effektiv kommune. En del 

av forklaringen på dette ser ut til å være manglende forankring av styringssystemet opp på 

politisk nivå og ned i organisasjonen. Kommunen jobber lite med effektivitetsutvikling 

gjennom å sammenligne ressursforbruk med oppnådde resultat/kvalitet. 

 

Avvik iht budsjett rapporteres i hovedsak tre ganger pr år i tråd med rapporteringen til 

politisk nivå. I denne sammenheng følger rådmann tett opp rapporteringen. I tillegg har 

man ledermøter innenfor sektorene hvor man også har mulighet for å diskutere oppfølging 

og håndtering av avvik. Oppfølgingen er dog tydeligst og mest konkret på eventuelle 
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økonomiske avvik. Lederne informerer i noen grad medarbeiderne løpende om den 

økonomiske situasjonen og resultatutviklingen, men det varierer fra enhet til enhet. Man har 

hatt fokus på dette siste året og man blir stadig bedre, men det gjenstår fortsatt en del. 

 

Gausdal har siden 2010 jobbet systematisk jobbet med prosesseffektivisering (gjennom sitt 

LEAN-arbeid) med siktemål på å bedre kvalitet og resultater. Dette står også forankret med 

et eget punkt i strategidokumentet. Kommunen bruker LEAN-tavlemetodikk på flere 

tjenestesteder, men man er fortsatt litt usikker på hvilke konkrete resultater det har gitt i 

organisasjonen. 

 

Kommunen har etter hvert rimelig god erfaring med å sammenligne seg med andre 

kommuner. Fylkesmannen lager årlig talloppstilling gjennom «Kommunebildet» der Øyer, 

Gausdal og Lillehammer sammenlignes med Oppland og landsgjennomsnittet. I tillegg 

legger man regelmessig frem tilstandsrapport for skolene. Kommunen er en ivrig deltager i 

mange effektiviseringsnettverk der man jobber mer systematisk med å avdekke forskjeller i 

kvalitet, resultat og effektivitet. Utfordringen er at man sitter med relativt liten strategisk 

analysekompetanse. 

 

Man har i noen grad praksis for å jobbe med sammenligninger internt for evt å avdekke 

forskjeller i kvalitet, resultat og effektivitet, men man tilrettelegger ikke systematiske for det 

og man har ingen tydelig ledelseskultur for å se tjenestene på tvers av faggrensene med 

fokus på hvilke resultater man skaper. 

 

Kommunen jobber i svært stor grad regionalt sammen med andre kommuner for å dele på 

kostnader og samtidig effektivisere tjenestene. Dette skjer først og fremst igjennom 3:1 

samarbeidet med Lillehammer kommune Øyer kommune. I den grad kommunen 

samarbeider med frivillige organisasjoner for å bedre tjenestetilbudet så skjer det i regi av 

Frivillighetssentralen. De bedriver matutkjøring og har aktivitetsdager på sykehjemmet. I 

tillegg har man et godt samarbeid med den lokale idretten. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 En helhetlig strategi for 

resultatstyring 

 Kostnader konteres og 

belaster på 

tjenestesteder (man 

følger KOSTRA) 

 Budsjettavvik meldes til 

politisk nivå i 

tertialrapporteringen  

 Gode på 

nettverksdeltakelse i 

effektivitetslærende 

nettverk  

 Gode på 

interkommunalt 

samarbeid 

 

 

 I større grad skaffe seg informasjon om hva 

de enkelte tjenestene koster i hele tjenesten 

og legge dette til grunn for aktivitetsnivået i 

budsjettet 

 Bedre utnytte de etablerte arenaer på tvers 

av sektorer, slik at ledere på alle nivå 

løpende kan diskutere helhetlig ressursbruk 

og resultatoppnåelse 

 Systematisk involverer ansatte løpende 

gjennom året i ressurssituasjonen 

 Sammenligne seg mer helhetlig og 

systematisk med andre for å kunne avdekke 

forskjeller i kvalitet, resultat og effektivitet 

 I større grad utnytte potensialet i samarbeid 

med 3. sektor - inn i tjenesteproduksjonen 

 I større grad dokumentere effekten av det 

kontinuerlige forbedringsarbeidet som 

foregår 

 

 Har ikke systemer som 

sikrer effektivitetsfokus 

/ -utvikling 

 Kommune jobber ikke 

med 

effektivitetsutvikling 

gjennom en 

systematikk hvor man 

sammenligner 

ressursbruk med 

oppnådde resultater 

 Kommunens dagligliv 

preges av et driftsfokus 

mer enn et helhetlig og 

strategisk utviklings- og 

læringsfokus 
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FOKUSOMRÅDE 6 
Poeng 
2013 

 

Kommunen som 

arbeidsgiver 

 

47 

 
 

    Sum Max 

6 Kommunen som arbeidsgiver - personalpolitikk 47 100 

6.1 Fins det en helhetlig personalstrategi? 5,3 15,0 

6.2 Kommunen som attraktiv arbeidsgiver 10,0 20,0 

6.3 Vektlegges kompetanse- og medarbeiderutvikling? 10,0 25,0 

6.4 Hvordan skjer individuell lønnsfastsetting og belønnes gode prestasjoner? 11,3 15,0 

6.5 Hvordan jobber kommunen med arbeidsmiljø? 8,4 15,0 

6.6 
Hvordan jobber kommunen med mangfold (etnisitet, kulturforskjeller og 
likestilling)? 

1,9 10,0 
 

Gausdal har overordnet og helhetlig personal/arbeidsgiverstrategi, men denne virker å være 

lite tydelig forankret i organisasjonen. Det er svært ulikt hvilke forhold de ulike delene av 

organisasjonen har til denne og det anbefales at Gausdal løfter denne opp på dagsorden 

igjen og rullerer den for å sikre god forankring i hele organisasjonene – både politisk og 

administrativt. Når det gjelder rekruttering mangler man også en strategisk og helhetlig 

tenkning.  

 

Gausdal kommune har ikke hatt særlig problemer med rekruttering av nødvendig 

kompetanse. Og kommunen har derfor få andre former for goder ut over lønn for å styrke 

spesielle yrkers attraktivitet. Man satser først og fremst på gode fagmiljøer – også på tvers 

av kommunegrensene, samt at man prøver å legge til rette for videreutdanning så langt det 

er mulig på alle områder. Andre eksempler er at sykepleierne jobber hver 4. helg i stede for 

hver 3. helg, samt en relativt tydelig senior/livsfasepolitikk.  

 

Kommunen markedsfører seg som en spennende og attraktiv arbeidsplass i noen grad både i 

egen kommune, i regionen og på høyskoler og videregående skole. Gausdalsmodellen virker 

også rekrutteringsfremmende i barnehagene. Dessuten har kommunen gjort et spennende 

arbeid med bruk av video på YouTube.  

 

Kommunen tilbyr sine medarbeidere et godt ”friskhetstilbud”, med mulighet for trening i 

arbeidstiden for ansatte på NAV og i PLO-tjenesten, subsidiert treningsavgift, 

treningsfasiliteter på institusjonen, «topptrim», etc med god oppslutning fra de ansatte 

Medarbeidersamtaler skal som hovedregel tilbys til alle ansatte hvert år. Det finnes en felles 
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mal for hva denne samtalen kan inneholde. Man har et elektronisk system for å logge 

eksisterende kompetanse i organisasjonen («Dossier»), men det er ulikt hvor flinke de 

ansatte er til å oppdatere dette. Det er også usikkert i hvilken grad det egentlig benyttes til 

noe. 

  

Kartlegging av ansattes ønsker om utvikling og kompetanseheving er tema i 

medarbeidersamtaler, og i noen grad lages det individuelle utviklingsavtaler. Midler til 

kompetanseheving ligger på den enkelte resultatenhets budsjett samt litt sentralt. Dermed 

blir det litt tilfeldig hva som prioriteres avhengig av hva den enkelte leder er opptatt av/synes 

det er viktig. Det foregår ingen samlet systematisk rapportering av medgått tid og ressurser 

til kompetanseheving. 

 

Kommunen har ikke kontinuerlig gående et helhetlig medarbeiderskapsprogram for å utvikle 

de ansatte til å bli myndiggjorte medarbeidere. I 2004 hadde man et prosjekt på 

«Myndiggjorte medarbeider», men det er ikke fulgt opp systematisk etter dette. Man har 

også dette perspektivet når man jobber med LEAN-prosesser. 

 

Kommunen gjennomfører medarbeiderundersøkelser i hele kommunen systematisk hvert år. 

Gausdal kommune er flinke til å følge opp disse undersøkelsene. Kommunen bruker ikke 

andre systematiske metoder for å vurdere og å forbedre arbeidsmiljøet, men noen enheter 

jobber litt med refleksjonsgrupper, samt at man har en del felles sosiale arrangementer.  

 

Når det gjelder lønn og lønnspolitikk har kommunen en tydelig lønnspolitisk plan som 

fokuserer på ansvar, måloppnåelse, kompetanse, etc. Denne er godt kjent i organisasjonen. 

Kommunens ledere er også flinke til å tilby lønnssamtaler regelmessig i forkant av 

lønnsforhandlingene. 

  

Mangfold blant ansatte har nok i utgangspunktet ikke vært noe satsningsområde for 

kommunen, men gjennom årene har man fått en del medarbeidere fra ulike kulturer og land, 

som gjør at man har fått gode erfaring med mangfold. 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Gjennomfører 

medarbeidersamtaler i hele 

organisasjonen  

 Kommunen markedsfører 

seg som en attraktiv 

arbeidsgiver  

 Gjennomfører systematisk 

medarbeiderundersøkelser i 

hele organisasjonen 

 Har god oversikt over 

tilgjengelig kompetanse i 

organisasjonen 

 Har en tydelig lønnspolitisk 

plan 

 

 Løfte opp og frem kommunens 

arbeidsgiverstrategi 

 Utvikle systematikken i 

”friskhetstilbud” til alle ansatte 

 Etablere et system for budsjettering 

og rapportering av midler avsatt / 

brukt til kompetanseheving 

 Oppdatere kartleggingen og analyse 

av kompetanse og kompetansebehov i 

hele organisasjonen  

 Jobbe systematisk med 

arbeidsmiljøutvikling i hele 

organisasjonen 

 I større grad evne å bruke mangfoldet 

i kommunen som en ressurs i 

kommunens serviceorganisasjon  

 

 Mangler en strategi for 

rekruttering 

 Har ikke kultur for å 

belønne individuelle og 

gruppers prestasjoner 

 Har ikke fokus på 

systematisk 

medarbeiderutvikling 

 Benytter ikke systematiske 

metoder for å vurdere og 

forbedre arbeidsmiljøet ut 

over medarbeider-

undersøkelsen 
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FOKUSOMRÅDE 7 
Poeng 
2013 

 

Utviklingsstrategi og lærende 

organisasjon 
51 

 
 

    Sum Max 

7 Utvikling av virksomheten 51 100 

7.1 Hvordan beskrive kommunens strategiske kvalitetsarbeid og utvikling av servicen? 9,9 15,0 

7.2 Hvilke metoder og verktøy benyttes for å utvikle virksomheten og kvalitet? 12,3 25,0 

7.3 
Lærer man gjennom å samarbeide med andre eller ved å se på andres gode 
praksis? 

13,7 20,0 

7.4 Hvordan jobber kommunen med kreativitet og innovasjon? 4,5 20,0 

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

10,4 20,0 
 

 

Gausdal kommune har ikke en eksplisitt plan eller strategi som omhandler service-/ 

kvalitetsarbeid og utvikling/fornyelse som sikrer en helthetlig og samlet utvikling for 

kommunen, men kommunen har kontinuerlig fokus på dette gjennom strategidokumentet. 

Kommunen har heller ikke en egen IKT-strategi, men for det interkommunale IKT 

samarbeidet foreligger det en overordnet strategi, med årlig handlingsplan. 

 

Når det gjelder kommunens utviklingsarbeid virker det ikke som det er lagt opp til en felles 

og strukturert måte å gjøre dette på for hele organisasjonen, som sikrer en koordinert og 

helhetlig utvikling. Når det er sagt, foregår det nok et utviklingsarbeid ute i enhetene som 

følge av faglige endringer og med et økonomisk fokus. I tillegg skal alle enheter ha en LEAN-

prosess gående kontinuerlig.  

 

Et godt elektronisk kvalitetssystem kan være et godt verktøy i utviklingssammenheng. Dette 

har ikke Gausdal innført for hele organisasjonen, men man har kjøpt systemet «TQM» uten 

at det er implementert. Noen av enhetene har likevel sine egne løsninger hvor det blant 

annet også inngår avviksrapportering. Andre har mer papirbaserte løsninger. Man har et 

felles avvikssystem, men som benyttes i ulik grad.  

 

Det utføres ikke jevnlige egeninitierte kvalitetsvurderinger (a la Kommunekompasset), men 

man har hatt ulike konsulenter til å se på deler av styringssystemet og ressursbruken i 

kommunen. 

 

En måte å lære og å utvikle seg på er å se hvordan andre løser ting og kanskje da også 
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fange opp nye ideer. Her er det litt opp til den enkelte hva som anses som mest 

hensiktsmessig. Kommunen er tett integrert i 3:1 samarbeidet i regionen og opplever dette 

som svært lærerikt. I tillegg er man med i flere andre effektiviseringsnettverk og 

styringsnettverk. Kommunen har ikke noe systematikk for å samarbeide med 

utdanningsinstitusjoner, men har tidvis noe samarbeid med Høyskolen på Lillehammer. 

Gausdal kommune har så langt heller ikke sett på det å søke/bli tildelt eksterne utmerkelser/ 

priser som en utfordring for å utvikle sin virksomhet og for å bygge et godt omdømme 

regionalt og nasjonalt. 

 

Med hensyn til kreativitet og innovasjon i utviklingsarbeidet forsøker man innenfor 

eksisterende rammer og muligheter å legge til rette for dette. Også dette gjøres mye i en 

LEAN-sammenheng. Og ildsjeler innenfor ulike områder motiveres til videre utvikling, men 

utfordringen er at man har lite ekstra ressurser til å sette inn for å støtte opp om dette. Man 

har ingen godt etablert tradisjon for å spre gode ideer internt i organisasjonen selv om det 

skjer innimellom, og ei heller belønner man de gode ideene som dukker opp med mer enn et 

klapp på skuldra og ros til den enkelte som har lyktes. 

 

Når det gjelder systemer som kan understøtte og effektivisere rene administrative oppgaver 

og prosesser ute i enhetene går mye av dette elektronisk, men fortsatt har man papirbaserte 

systemer på reiseregninger, permisjoner, egenmeldinger, mm. Kommunen har heller ikke 

integrert programvare for mål/resultat, rapportering, fag, personal, budsjett, etc. 

Lønn/økonomi er integrert, men ellers er det separate systemer. 

 

Gausdal kommune har ikke vedtatt en handlingsplan hvor lederansvaret for IKT forankres på 

samme måte som for økonomi og personell. Dette ligger i stor grad på den enkelte leders 

interesse og kompetanse, og noen er svært bevisste sitt ansvar for området. 

 

Kommunen har en helt ny intranettplattform som fungerer relativt godt, men hvor det 

fortsatt gjenstår noe på å ta det i bruk som den viktigste interne informasjonsbæreren. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Har en velfungerende 

IKT-strategi 

 God IKT støttesystemer  

 Kommunen har 

intranett  

 Flinke til å delta i 

lærende nettverk 

 

 Legge til rette for et samlet og 

strategisk utviklingsarbeid i 

kommunen 

 I større grad bevisst belønne og gi 

oppmerksomhet til nye og gode ideer 

 Utnytte mulighetene som ligger i å ta 

i bruk både fagsystemer og 

administrative systemer for å 

forenkle de daglige prosessene 

 Utvikle en kultur for at gode ideer 

spres internt i organisasjonen  

 I enda sterkere grad forankre IKT-

ansvaret hos lederne 

 Videreutvikle bruken av IKT som 

strategisk utviklingsstøtte 

 

 Mangler et strategisk og 

overordnet fokus for 

kvalitetsutvikling 

 Kommunen bruker ikke et 

helhetlig elektronisk 

kvalitetssystem 

 Få på plass gode støtteordninger 

til utvikling av kreative 

medarbeidere 

 Har ingen strategisk 

samhandlingspartner for 

utviklingsarbeid  

 Spisser ikke utviklingsarbeidet 

gjennom å jobbe for eksterne 

utmerkelser 

 Støtter ikke medarbeidernes 

kreativitet systematisk med tid 

til utdanning, økonomisk, etc 
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FOKUSOMRÅDE 8 
Poeng 
2013 

 

Kommunen som 

samfunnsutvikler 
45 

 
 

    Sum Max 

8 Kommunen som samfunnsbygger 45 100 

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

8.2 Hvordan samhandler kommunen med private krefter for å utvikle lokalsamfunnet? 10,8 20,0 

8.3 Hvordan samarbeider kommunen med kulturlivet? 12,8 20,0 

8.4 Hvilken rolle har kommunen i utviklingen av næringslivet? 9,0 15,0 

8.5 Hvordan jobber kommunen med internasjonale kontakter? 3,2 10,0 

8.6 Hvordan jobber kommunen med bærekraftig utvikling? 9,3 20,0 
 

 

Gausdal kommune har en kommuneplan fra 2002, men jobber nå med å revidere denne. 

Planstrategien fokuserer på Barn og unge, verdiskapning, omdømme og utvikling av 

Segelstad Bru. Man har tydelige ambisjoner for kommuneplanarbeidet og man legger opp til 

en omfattende prosess med stor grad av involvering fra innbyggere og politikere. 

 

Gausdal har ikke etablert et eget forum/møtearena for aktører som er opptatt av utviklingen 

i lokalsamfunnet, men en gang pr år inviterer man alle lag og foreninger i Gausdal til et 

dialogmøte for å høre hva de driver med og hva de er opptatt av. I noen grad diskuteres 

også samfunnsutvikling i Næringsforeningen og Sentrumsforeningen.  

Gausdal er en «Frivillighetskommune» med et betydelig antall lag og organisasjoner.  

Kommunen gir også støtte til foreninger og utvalg som aktivt bidrar til utvikling gjennom 

utdeling av kulturmidler, etc. I tillegg forsøker man i noen grad å bidra til de frivillige 

organisasjonens økonomi ved å gi de kommunale oppdrag så som at årlig storrengjøring av 

rådhuset settes bort til lag og organisasjoner, samt at man har et samarbeid med idrettslaget 

for drift av idrettsanleggene. 

 

Omdømmebygging er for Gausdal skjer i stor grad i et næringsperspektiv og da først og 

fremst gjennom fokuset på Gausdal som turistdestinasjon og satsningen på Skei, der man 

har et eget destinasjonsselskap. Kommunen har også laget flere «Kom til Gausdal»-videoer 

som ligger på YouTube. Dette er veldig spennende og noe ikke så mange norske kommuner 

har jobbet med. 

 

Gausdal kommune har et eget rådgivende musikkråd som ligger litt nede for tiden, men et 
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Ungdomsråd og Idrettsråd som er aktiver. Man har en veldig aktiv kulturskole med stor 

aktivitet og et bredt utvalg av tilbud. Kommunen deler ut Kulturpris, Frivillighetspris samt 

Miljøpris hvert år. Kommunen stiller lokaler til rådighet for kulturelle begivenheter for ikke-

kommersielle aktører gjennom et to-prissystem.  

 

Kommunen gjennomfører ikke næringslivsundersøkelser. Kompetansen og kontakten med 

næringslivet i kommunen ivaretas først og fremst gjennom deleierskapet i Næringstorget, 

medlemskapet i Gausdal Næringsforum, medlemskapet i de ulike destinasjonsselskapene, 

samt gjennom næringssjefen som er ansatt i kommunen. Kommunen jobber i noen grad 

med å etablere samarbeid mellom egen virksomhet og næringslivet via utplasseringsplasser i 

NAV, sommerjobber for ungdom, Lipro, etc. Kommunen har via Næringstorget tatt initiativet 

til kompetansegivende tiltak for det lokale næringslivet. Kommunen har et relativt stort 

næringsfond. Gjennom det regionale næringsforumet i regi av 3:1 samarbeidet i 

Lillehammerregionen, jobber man nå med et prosjekt der man kartlegger behovet for en 

regional næringsplan. Kommunen markedsfører seg i noe grad regionalt og nasjonalt 

gjennom destinasjonsselskapet «Skeikampen Pluss». 

 

Kommunen har også vennskapskommuner både i Sverige (Mora), Danmark (Vejen) og 

Finland (Vörå), der det i noen grad foregår en skandinavisk erfaringsutveksling på 

kommunedrift. Ut over dette er ikke Gausdal kommune internasjonalt engasjert hverken i 

internasjonale nettverk eller prosjekter.  

 

Bærekraftig utvikling er satt på dagsorden gjennom at det ble vedtatt en klima- og 

energiplan. Planen er ambisiøs, uten at man har klart å sette av nødvendig med ressurser for 

å følge opp planen. Man jobber for tiden med å inngå EPC-kontrakter på en del bygg for å 

redusere energibruken, samt at man har lagt til rette for bruk av bioenergi, men her er man 

avhengig av en stabil leveranse fra sagbruket, noe de enda ikke har kunnet garantere. 

Kommunen jobber i liten grad ut mot egne innbyggere for å lære opp disse i miljøvennlig 

adferd, men har utviklet noen spennende prosjekter knyttet til dette i skolen. 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 Samarbeider generelt godt 

med kulturlivet 

 Godt utviklet 

kulturskoletilbud 

 Presentasjonsvideoer om 

Gausdal kommune på 

Youtube 

 Deler ut flere priser hvert år 

 Bredt og godt anlagt 

næringsarbeid med god 

politisk forankring gjennom 

Næringstorg og næringssjef 

 Har en vedtatt klima- og 

energiplan 

 

 Jobbe mer systematisk for å støtte 

opp rundt frivillige lag og 

organisasjoner  

 I større grad gi oppdrag til 

frivillige organisasjoner som 

alternativ til økonomisk støtte 

 Jobber mer aktivt for å etablere 

samarbeid mellom egne 

virksomheter og næringsliv 

 Realisere ambisjonene på 

omdømmebygging  

 Jobbe med å få gjennomført 

innholdet i klima- og energiplanen  

 Jobbe mer systematisk overfor 

egne innbyggere mht bærekraftig 

utvikling  

Jobber mer systematisk med å 

lære opp egne innbyggere 

miljørettet adferd 

 

 Har ikke en oppdatert 

Kommuneplan 

 Gjennomfører ikke 

systematiske 

næringslivsundersøkelser 

 Har ikke felles prosjekter med 

næringslivet for å utvikle 

lokalsamfunnet 

 Har ikke rådgivende kulturråd 

og et (for tiden) svakt 

fungerendemusikkråd  

 Markedsfører seg i begrenset 

grad i et internasjonalt 

perspektiv  

 Jobber i liten grad regionalt / 

nasjonalt for å utvikle 

kulturtilbudet 
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6. Avslutning 
 

Dette er første evaluering av Gausdal kommune ved hjelp av 

Kommunekompasset. Gausdal kommune skårer gjennomgående godt på alle 

dimensjoner. Utfordringen er at selv om man har veldig gode systemer, som er 

godt integrert i den administrative ledelsen, så kan det se ut som om man ikke 

får full effekt av dette ut i organisasjonen. Dett er vanskelig å gi en fullgod 

forklaring på hvorfor det er slik, men KS-K mener å se indikasjoner på at man har 

en utfordring med å skape en forståelse for hva disse systemene setter fokus på 

både i den politiske ledelsen og hos de ansatte i kommunen, samt følge de opp 

med konsekvens. 

 

Hvis kommunen ønsker å utvikle seg videre på de fokusområdene som 

Kommunekompasset vurderer, anbefaler KS-K at man i første rekke setter fokus 

på å bruke alle indikatorene og resultatmålingen man fremskaffer i mer 

strategiske diskusjoner om resultat- og kvalitetsforbedring, slik at man også får 

kvalitative resultatforbedringer. 

 

Kommunen bør også systematisere arbeidet med servicefokuset i den kommunale 

organisasjonen gjennom fokus på den gode opplevelsen/serviceleveransen. Her 

er det viktig å arbeide med den enkelte ansatte helt ned på 

medarbeiderskapsnivå for å bevisstgjøre på serviceperspektivet/ansvaret man 

har som ansatt i Gausdal kommune. 

 

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

utvikling siden organisasjonen fremstår med en meget kompetent og godt 

motivert gruppe medarbeidere, ledere og politikere. 

 

Lykke til med videre arbeidet! 
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