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1 Bakgrunn 

Askøy kommune har over flere år arbeidet med tiltak for å tilpasse tjenestene i 

omsorgstrappen. Hovedfokus har vært å redusere ressurskrevende tiltak høyt oppe i 

omsorgstrappen, styrke mer forebyggende tiltak lavere i trappen, samt å redusere 

utgiftene. Det er etablert et program Aktiv og trygg omsorg - hele livet som strekker 

seg fram til 2020, for i større grad å hente ut resultater og gevinster av arbeidet. 

Organisatorisk er tjenestene lagt til Kommunalavdeling levekår og omfatter i hovedsak 

fagavdelingene Helse - og omsorg, Individ og levekår. Omstillingsarbeidet bygger på 

politisk vedtak, kommunale planer, samt nasjonale føringer, se blant annet 

Kommuneplanens samfunnsdel, temaplan Morgendagens omsorg, temaplan Et 

verdig liv. Programmet Aktiv og trygg omsorg - hele livet utgjør ett av fem større 

omstillingsprogrammer innenfor Kommunalavdeling levekår. 

 

Prosjektet Rekruttere – utvikle – beholde inngår som en del av programmet Aktiv og 

trygg omsorg – hele livet. 

 

1.1 Dagens situasjon og utfordringer 

Gjennom arbeidet med programplanen har en fått innsikt og identifisert et 

utfordringsbilde når det gjelder å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell, og 

hvilke konsekvenser dagens arbeidstidsordninger har på organisasjonen. 

I samarbeid med KS Konsulent, har det vært gjennomført en analyse i et utvalg av 

avdelinger fra fagavdelingene Helse- og omsorg og Individ og levekår, og det er gjort 

et dypdykk over konsekvenser av dagens drift. Som analyseverktøy har det vært brukt 

«Heltidsmodellen» - et analyseverktøy for bemanning – for å få fram styringsdata. 

Det har vært sett på effektivitetstap, turnover i stillinger og i vakter. 

 

Funn i analysen for pilotavdelingene er bl.a.: 

 Svak heltidskultur 

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for turnusarbeider er lav 

 Avvik mellom planlagt kompetanse og reell kompetanse på turnus 

 Stor turn over på vakter som medfører dårligere kvalitet på tjenestene, 

effektivitetstap og tap av tid til ledelse 

 Høy andel små deltidsstillinger, mange helgestillinger 

 Høyt sykefravær 

  

Funnene fra de utvalgte avdelingene understøtter data fra Personaladministrativt 

informasjonssystem- PAI – registeret. Askøy har i 2017 for turnusarbeider en andel 

heltid på 24,9% og en gjennomsnittlig stillingsprosent på 61,9% 

 

Videre utfordringer: 

 Stort behov for vikarer 

 Mye tid til å skaffe vikarer – tidstyv for ledere og fagansvarlige 

 Mangel på kvalifiserte vikarer 
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Nye brukere og nye oppgaver krever ny og mer spesialisert kunnskap. Sykdomsbildet 

endres og blir mer komplekst. Dette fordrer økt kompetanse og flerfaglighet. Det er 

behov for samme kompetanse på helg som i ukedager. 

1.2 Prosjektets formål 

 Fremme heltidskultur, redusere deltid 

 Sikre kvalitet i tjenestene 

 Sikre system for tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene 

 Fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver også i framtiden 

 Utnytte ubenyttet potensiale av kompetent arbeidskraft 

 Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigir tid til ledelse 

 

Deltidsarbeid over tid gir den enkelte arbeidstaker både mindre inntekts- og 

kompetanseutvikling og fremtidige pensjonsrettigheter. En heltidskultur vil styrke 

både kvinners og menns tilknytning til arbeidslivet. 

 

For brukere av tjenestene er det viktig at vi organiserer oss med hele stillinger. 

Brukerne vil da kunne oppleve større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. De får 

færre ansatte å forholde seg til, og vil kunne møte ansatte som kjenner dem og deres 

situasjon godt. Mer heltid frigjør tid til brukerrettet arbeid. Det sikrer større 

kontinuitet for brukere og ansatte, og gir færre rapporteringspunkter. 

2 Mål   

2.1 Hva ønsker vi å oppnå?  

Hovedmål: 

 Etablere heltidskultur ved å øke andel heltidsstillinger 

 Beskrive bemanningssentral i Helse og omsorg og Individ og levekår. 

 
Mål Beskrivelse 

Effektmål1  

 Systemlikhet, felles praksis på tvers av avdelinger 

- Tverrfaglig samarbeid i system 

 Høyere stillinger pr. ansatt 

 Økonomisk kontroll ved at vikarbudsjett er i balanse 

Redusere lønnsutgifter  

 Frigi tid til ledelse – leder kan ivareta andre oppgaver  

Herunder: 

- Strategi og utvikling i egen avdeling 

- Styring og ledelse egen avdeling 

- Oppfølging av ansatte, medarbeiderskap 

- Kvalitetsutvikling 

                                                   
1Positive effekter/virkninger for bruker, samfunn, eller for øvrige aktører, som for eksempel kommunen, som vil komme som et resultat av 
prosjektet.  
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- mm 

 

 Større kontinuitet i vikarbruk  

 Kvalitet: 

- Økt kompetanse for ansatte, bedre kontinuitet for drift, større forståelse 

for oppgaver og organisasjon 

- Økt kvalitet på tjenesten ( for brukere), færre ansatte å forholde seg til 

Resultatmål2  

Heltidskultur Utarbeide lokale retningslinjer for heltidskultur i Helse og omsorg og Individ og 

levekår 

Etablere og implementere lokale retningslinjer for heltidskultur i Helse og omsorg 

og Individ og levekår 

-  retningslinjene er utarbeidet, godkjent av HTV og vært behandlet i UFL 

- utarbeide tiltaksplan i henhold til vedtak i UFL 

Bemanningssentral 

Fase 1 

Utarbeide et rapport/beskrivelse for etablering av  bemanningssentral i Helse og 

omsorg, Individ og levekår - pilot i 2 år 

Herunder: 

- Organisering 

- Lokalisering 

- Økonomi/finansiering 

- Ressursbehov 

- Ressurs ledelse/koordinering 

- mm 

 

Bemanningssentral 

Fase 2 

 -  Rutinebeskrivelser for Bemanningssentral 

-  Iverksettelse av Bemanningssentral 

3 Milepæler 

 
Nr. Beskrivelse av milepæler Tid 

   

Fase 1:   

M0 Når prosjektstart er gjennomført 1.10.18 

M1 
Når lokale retningslinjer for heltidskultur for fagavdelingene Helse og omsorg og 

Individ og levekår er godkjent 
Nov. 2018 

M2 

Når retningslinjer for heltidskultur for HO og IL er implementert og tatt i bruk 

Herunder 

- implementere mål i lokale retningslinjer med «Rammeavtale for årsturnus» 

Mars 2019 

M3 Når tiltaksplan jf. vedtak UFL er utarbeidet og sendt tilbake til UFL Februar 2019 

M4 
Når rapport/beslutningsgrunnlag er utarbeidet og godkjent i styringsgruppen 

 
April 2019 

 

Fase 2: 
 

                                                   
2Resultatmål er målsetninger som prosjektet skal nå i løpet av prosjektets levetid. Hva skal prosjektet konkret få til i løpet prosjektperioden?  
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M5 

 

Realisere/etablere bemanningssentral med underliggende dokumentasjon (rutiner 

etc.) etc.  

1. Mai 2019 

 

Milepælene understøttes av aktiviteter/oppgaver. Det er utarbeidet egen mal for 

framstilling av aktiviteter, jfr. Milepæl- og aktivitetsplan (mal i Kvalitetssystemet). 

Det er laget en egen milepæl- og aktivitetsplan som framstiller aktivitetene under hver 

milepæl.  

3.1 Grensesnitt og avgrensninger 

 

Prosjektet er en del av programplan Aktiv og trygg omsorg – hele livet, og vil ha 

grensesnitt opp mot andre prosjekter i programplanen: 

- Prosjekt Tillitsmodellen Askøy 

- Prosjekt Pasientflyt 

- Prosjekt Tidstyver 

  

I tillegg til grensesnitt til prosjekter i programmet, vil det også være grensesnitt mot 

andre tiltak som ligger i linje: 

- Årsturnus 

- NED – satsing (sykefraværsprosjekt) 

4 Organisering, roller og ansvar 

Program Aktiv og trygg omsorg – hele livet har en styringsgruppe bestående av 

kommunalsjef Torgeir Sæter, fagsjef Anne Kjersti Drange, fagsjef Kjersti Andersen, 

omstillingssjef Åse Østensjø, økonomirådgiver Roger Granheim og rådgiver Liv 

Olsen. Styringsgruppen møtes etter fast oppsatt plan og har følgende rolle: 

 Sikre helhetsperspektivet og at prosjektenes mål understøtter programmets 

mål. 

 Overvåke framgangen og evt. iverksette nødvendige tiltak 

 Sikre at programmet og prosjektene vektlegger gevinstarbeidet 

 Sikre ressursallokering og forankring mot linjeorganisasjonen 

4.1 Rollebeskrivelse 

 

 

Rolle Navn Tittel Ansvar 

Prosjekteier Anne Kjersti 

Drange,   Kjersti 

Andersen 

Fagsjef - Overordnet beslutnings-myndighet 

og ansvar for at prosjektet når 

målsettinger og at det dras nytte av 

prosjektenes resultater 

- Utvnevne prosjektleder  

- Godkjenne prosjektplan  

- Følge opp prosjektet på faste 

parametere  
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- Informere og involvere 

ledergruppen i levekår  og andre 

aktuelle ledergrupper 

 

Prosjektleder Liv Olsen  Seniorrrådgiver - Lede og motivere prosjektgruppa 

mot prosjektets mål 

- Følge opp prosjektet mht. at 

leveransene har riktig kvalitet, 

leveres innen rett tid og i henhold 

til vedtatt budsjett mm  

- Følge opp avvik, fatte beslutninger 

innenfor angitte rammer og 

føringer gitt i prosjektplan og andre 

styrende dokumenter 

- Sikre forankring og informasjon i 

henhold til informasjon og 

kommunikasjonsplan 

Prosjektdeltaker Espen Rikstad Rådgiver HR - Utføre aktiviteter og oppgaver iht. 

plan  

- Samarbeid med andre i og utenfor 

prosjektet 

- Delta i planarbeidet, bidra aktivt 

med innspill i prosjektarbeidet 

- Rapportere på aktiviteter og 

oppgaver 

Prosjektdeltaker Kristine 

Langsæther 

Leder Individ og 

levekår    

Prosjektdeltaker Jørn Grane Systemansvarlig  

  

Prosjektdeltaker Lasse Nepstad HTV Fagforbundet 

Prosjektdeltaker Gunnhild Riisøen HTV NSF 

    

 

Ut over prosjektgruppen vil andre fagpersoner og eller arbeidsgrupper bli trukket inn 

ved behov. Hvem som trekkes inn og når de trekkes inn i prosessen, avhenger av 

hvilke oppgaver som skal løses. 

  

5 Gevinstrealisering 

Det vil bli utarbeidet en egen Gevinstrealiseringsplan for prosjektet. Gevinster/ 

positive effekter skal identifiseres og følges opp gjennom hele prosjektet. 

Forventede effekter er bl.a.: 

 Mindre» turn over» i vakter, større stabilitet 

 Økt samhandling innad i fagavdelingene 

 Bedre system for tverrfaglig samarbeid på tvers 

 Heltidskultur 

6 Interessenter/målgrupper 

6.1 Informasjon- og kommunikasjon 

Informasjon til aktuelle interessenter er en løpende oppgave i prosjektet, der det er 

sentralt at interessentene blir håndtert og fulgt opp på en systematisk og helhetlig 
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måte. For å ivareta dette skal det utarbeides Informasjon- og kommunikasjonsplan.  

Hensikten med planen er å gi rett informasjon til rett person og til rett tid for å sikre 

forankring og god dialog mellom prosjektet og linjeorganisasjonen. 

De viktigste interessentene i fase 1 er ledere, tillitsvalgte og ansatte. For å lykkes med 

heltidskultur er også politikerne en viktig interessent i dette, og det skal rapporteres i 

forhold til tiltaksplanen som er behandlet i UFL samt Administrasjonsutvalget. 

7 Oppfølging og rapportering 

Prosjektleder rapporterer til: 

 programlederne i faste møter etter oppsatt plan, min en gang pr mnd.  

 styringsgruppen ATO på bestilling fra programlederne. 

 

Programlederne rapporterer til: 

 styringsgruppen i faste møter etter oppsatt plan   

 FagNU i faste møter etter oppsatt plan 

 

8 Risiko 

Alle prosjekter vil være eksponert for risiko/uønskede hendelser som kan påvirke 

måloppnåelse og suksess. En sentral suksessfaktor vil være evnen til å mestre 

eventuelle hendelser med påfølgende risiko på en kontrollert og effektiv måte. For å 

sikre måloppnåelse må risikoer identifiseres, følges opp/håndteres og kommuniseres 

gjennom hele forløpet.   

Følgende risikoer er identifisert: 

 Økonom, budsjett – mulighet for å gjennomføre fase 2  

 Nødvendige ressurser for å gjennomføre prosjektet 

 

9 Budsjett og finansiering 

9.1 Periodisert budsjett og eventuell investeringsplan 

Prosjektet vil forholde seg til gjeldende budsjettrammer for Helse og omsorg og Individ 

og levekår. 

 

9.2 Finansiering 

 

Prosjektet finansieres innenfor fagavdelingenes budsjettrammer. Er det mulig, vil det 

bli søkt om budsjettmidler. 
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10 Endringsstyring 

Enhver endring av prosjektplanen skal besluttes av prosjekteier/oppdragsgiver. 

Prosjektleder innstiller. Alle endringer skal dokumenteres. Spesielt viktig ved eksterne 

leveranser 

11 Vedlegg 

 

12 Begrepsforklaring, veiledende punkter 

Begreper Forklaring 

  

Effektmål Beskriver hvorfor prosjektet er etablert (HVORFOR). Beskriver den positive effekten og 

gevinsten som prosjektet/tiltaket skal føre til for bruker, samfunn, eller for øvrige aktører, 

som for eksempel kommunen. Effektmål = gevinst= nytteverdi 

 

Eksempel: Økt trygghet for bruker og pårørende. Økt selvstendighet og mestring for bruker. 

Flere får bo lengre hjemme i egen bolig. Redusert behov for institusjonsplass. 

Gevinst De forbedringer og/eller positive effekter som vil komme som et resultat av prosjektenes 

leveranser (resultater). Gevinstrealisering vil si å realisere effektmålene. 

 

Gevinster skal indentifiseres, følges opp, kommuniseres og oppdateres gjennom hele 

programperioden. Ofte vil de fleste gevinster realiseres etter at prosjektet er avsluttet, men 

gevinster vil også kunne realiseres allerede i løpet av prosjektets gjennomføring. Det er 

linjeorganisasjonen som eier gevinsten som er ansvarlig for å hente ut gevinsten. 

Gevinstrealisering Aktiviteter som skal lede til at de ønskede og planlagte gevinstene blir realisert.  

Gevinstrealiseringsplan Gevinstrealiseringsplanen definerer hvordan gevinster fra prosjektets produkter måles, når 

de er tenkt å oppnås, samt roller og ansvar for hvem som bidrar til å realisere gevinster.  

Interessent  Interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, 

eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring og/eller resultater. 

 

Ulike interessenter:  

- A - Primære interessenter - stor innflytelse og påvirkningskraft - viktig å engasjere og 

tilfredsstille i prosjektet.  

- B - Primære/sekundære interessenter - en viss innflytelse - viktig å tilfredsstille i 

prosjektet.  

- C - Sekundære interessenter - har ikke stor innflytelse eller påvirkningskraft - skal 

følges opp, men man skal ikke bruke meget tid og ressurser på disse. 

Kvalitative gevinster Kvalitative gevinster gir gjerne uttrykk for kvalitetsegenskaper ved en tjeneste 

som for eksempel brukertilfredshet, rettssikkerhet eller tillit tilknyttet utøvelsen av 

en offentlig tjeneste. 

 

Gevinster som fører til bedre internt arbeid, bedre tjenester for innbyggere eller annen 

nytte for samfunnet; eksempler inkluderer økt service, bedre sikkerhet, økt digitalisering, 

bedre datakvalitet, færre feil og avvik  

Kvantitative gevinster Kvantitative gevinster lar seg tallfeste, for eksempel antall frigjorte årsverk eller 

timeverk. 

 

Gevinster som lar seg kvantifisere kan ofte også verdsettes i kroner, for eksempel 

gevinsten av innsparte ressurser i form av reduserte driftsutgifter. 
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Milepæl  Beskriver hva som skal oppnås – en ønsket tilstand (NÅR...). Konkretisering og nedbryting 

av målene. Milepælene understøttes av et sett med aktiviteter/oppgaver som skal bidra til 

å realisere milepælene. 

 

Mens milepælene er stabile vil aktiviteter/oppgaver endres i prosjektets livsløp. 

Milepælene er viktige kontrollstasjoner for å indikere framdrift og riktig kurs. 

Milepælplanen er overordnet og stabil, og er sentral ifm. rapportering- og oppfølging av 

prosjektet.  

 

Eksempel:    

- M0 Når prosjektstart er gjennomført<Dato> 

- M1 Når beskrivelse av nåsituasjonen foreligger<Dato> 

- M2 Når beskrivelse av ønsket situasjon foreligger<Dato> 

- M3 Når tilbudsgrunnlag er gjort tilgjengelig på Doffin<Dato> 

Måleindikator En målemetode eller vurdering (parameter) som sier noe om hvorvidt gevinster er 

oppnådd. Hva man velger å måle henger sammen med de målene man har satt seg (sees i 

sammenheng med gevinstrealisering). 

Overordent mål Overordnede mål gir retning og styrer de øvrige målene og strategiene i virksomheten. Få, 

lite konkrete, ikke målbare, men langsikitge. 

Prosjekt Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere 

produkter som bidrar til å realisere et bestemt resultat.  

 

Kjennetegn ved et prosjekt: Engangsoppgave, lede frem til et bestemt resultat  (leveranser), 

krever forskjellige typer ressurser  (tverrfaglig), er begrenset i tid (temporært), er utsatt for 

usikkerhet 

 

Utviklingsoppgaven må være av en slik størrelse at man finner det fornuftig å definere det 

som et eget prosjekt. Mindre oppgaver kan gjøres som del av de ordinære driftsoppgaver 

eller som kontinuerlige forbedringer. 

Prosjektplan Gir retningslinjer, føringer og rammer for prosjeket (Hvorfor? Hva? Hvordan? Hvem? Når?).  

Prosjektdeltaker Deltaker i prosjektet.  

 

Eksempel ansvar:  

- Utføre aktiviteter og oppgaver iht. plan  

- Bidra aktivt med innspill i prosjektarbeidet 

- Rapportere fremdrift og ressursbruk på aktivitetesnivå 

- Gode ambassadører 

Prosjekteier Oppdragsgiver for prosjektet. 

 

Eksempel ansvar:  

- Godkjenne, påse at prosjektplanen blir godkjent 

- Følge opp prosjektet og dets resultater 

- Sikrer at prosjektets mål er i henhold til organisasjonens behov 

- Påse at prosjektets strategi og organisasjonens strategi ikke er motstridende 

Prosjektleder Prosjektleder er operativt ansvarlig for å styre prosjektet 

 

Eksempel ansvar:   

- Følge opp milepæler og aktiviteter i henhold til plan.  

- Følge opp prosjektet mht. at leveransene har riktig kvalitet, leveres innen rett tid og i 

henhold til vedtatt budsjett  - følge opp avvik 

- Rapportere til prosjekteier  

- Benytte prosjektmalene 

- Synliggjøre postive effekter og gevinster 

- Lede og motivere prosjektgruppa mot prosjektets mål  
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- Påse at prosjektmalene blir benyttet  

- Kontinuerlig identifikasjon og rapportering av risiko i eget prosjekt. 

Resultatmål Resultatmål er målsetninger som prosjektet skal nå i løpet av prosjektets levetid. Hva skal 

prosjektet konkret få til i løpet prosjektperioden? Beskriver hva man konkret velger å gjøre 

for å oppnå effektmålet. Resultatmålene er knyttet til resultater og leveranser (HVA). 

 

En kjent modell for å sette seg mål er SMART-modellen. Hver bokstav i ordet står for en 

egenskap eller et kjennetegn med målet.  

- Spesifikke – tydelige og klare 

- Målbare – vite når målet er nådd – etterprøvbare 

- Aksepterte – aktuelle  

- Realistiske – oppnåelige og mulige å nå 

- Tidsavgrensede – tidsbestemte med frist for måloppnåelse 

- Engasjerende – motiverende 

Tiltak Aktivitet som iverksettes for å oppnå en bestemt virkning. 

Risiko  Risiko kan her forstås som en negativ/uønsket hendelse. 

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens   

 

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 

- Hva kan gå galt? 

- Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 

- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? 

 

Risiko må identifiseres, følges opp/håndteres og kommuniseres gjennom hele prosjektet. 

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens. F.eks. 2 (S) x 3 (K)=6 (Rød – Høy risiko – Tiltak nå)  
 
For å beregne de ulike risikoområdene angis sannsynligheten og konsekvensene med å gi målingen 
verdiene 1, 2 eller 3. Sannsynligheten angis slik: 

Sannsynlighet Konsekvens 

 

1 = Lite sannsynlig 
2 = Sannsynlig 
3 = Meget sannsynlig 

1. Liten konsekvens 
2. Middels konsekvenser 
3. Store konsekvenser 

 

 


