Rådmann Bjørn Fauchald, november 2014

Vestre Toten kommune – status og utfordringer
• Vestre Toten kommune er en stor industrikommune
(sysselsettingsandel i industrien på nær 40 %)
• 13 138 innbyggere og brukbar befolkningsvekst
• Lavinntektskommune (får lite igjen av verdiskapningen…)
• 770 årsverk og driftsbudsjett på 850 millioner kr
• En kommune med betydelige svingninger i sysselsettingen
• Leverer tjenester av høy kvalitet i en velfungerende
organisasjon

Økt fokus på forbedrings- og omstillingsarbeid
• Fra vektlegging av kostnadskutt til økt fokus på
innovasjon og forbedringsarbeid
• Offensiv satsing med helhetlig fokus på
samfunnsutvikling
• Fra 0 til ca 6 mill kroner i året til utviklings- og
forbedringsarbeid:
– Lean kontinuerlig forbedring
– Omstilling i næringslivet
– Utvikling av Rafuoss sentrum

Økonomiske utfordringer –
bedrede resultater

Vestre Toten kommune

Rådmannens hovedfokus
• Lave inntekter og høy etterspørsel etter tjenester skaper utfordringer.
• Tilpasninger i aktivitetsnivået er nødvendig. Grovarbeidet har vi gjort i
2011 - 2014, men det vil fortsatt være nødvendig å justere
driftsnivået…
• For å unngå nye omfattende runder med kutt i tjenester som belaster
hele organisasjonen og møte framtidas krav og utfordringer, må fokus
rettes mot:
– forbedringsarbeid for å avdempe «trykket»- og redusere presset i
tjenesten og på de ansette
– opprettholde og styrke kvaliteten på tjenesteproduksjonen
– og ikke minst sørge for en bedre arbeidshverdag med større innflytelse for
alle medarbeidere: MEDARBEIDERSKAP!

Vestre Toten kommune

Prinsipper for verdistyrt ledelse
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

De som jobber direkte i kontakt med brukerne er i sentrum
Stor vekt på tilbakemelding
Det stimuleres til nytenkning og omstilling
Tjenesteområdene gis vidtrekkende adgang til å disponere egne ressurser og
organisering
Horisontal kommunikasjon mellom tjenesteområder
Selvstendighet for den enkelte medarbeider
Flat organisasjon med færrest mulig ledernivåer
Individuelt tilpassede tjenester der innbyggernes behov er styrende
God service, høy faglighet og kontinuerlig forbedring er vårt varemerke
Gjensidig respekt mellom kommunenes ansatte og politikere som arbeidsgivere.
Produktivitet gjennom mennesker:
• «Alt» avhenger av mestring
• Gjør medarbeidere til vinnere!
• La medarbeiderne stå fram!
• Vis tillit!
• Det er akspt for å gjøre feil
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Vi kutter og kutter….
• Kommunesektoren har et stort fokus på kostnadskutt
– og vi er «ganske gode» på dette !
• Spørsmålet er om vi er tilstrekkelig bevisst på
konsekvensene:
– Organisasjonen og medarbeiderne presses stadig hardere
– Kostnadsfokus motiverer i liten grad til nytenkning,
forbedring og innovasjon
– Hardt pressede organisasjoner rammes av kortsiktige fokus
og liten evne til langsiktig tenkning
(..er mine påstander…)
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Synet støttes av danske kommuneforskere
• De beskriver den «tredje bølge»:
– Først gjennomførte danskene kommunereformen med noe
begrensede effektiviseringsgevinster
– Deretter ble det gjennom «krise og velferdsklemme» tatt ut
relativt store rasjonaliseringseffekter
– Den «tredje bølge» - og hovedfokuset nå – er
«velferdsinnovasjon», dvs en kombinasjon av innovasjon,
nytenkning, teknologiutvikling og effektivisering.
(Prof Kurt Klaudi Klausen, kommuneforsker ved Syddanske Universitet – april 2011)

Er det behov for fokus på innovasjon i
kommunesektoren ?
• KRD (2013) sin strategi:
– Norge er verdens beste land å bo i, men skal kommunene i
årene som kommer kunne tilby like trygge og faglig sterke
tjenester, må framtida møtes på en offensiv måte
– Mer velferd for samme ressursinnsats
– Enda bedre tjenester ved smartere løsninger og ved bruk
av moderne teknologi
– Innovasjon er å tenke nytt og smartere
– Innovasjon er mest vellykket om alle parter samarbeider

Utfordringer som påvirker
innovasjonsbehovet i kommunene
• Økte produktivitetskrav på de store ressursene kommunene
forvalter for fellesskapet – krav om at «sløseri» unngås
• Voksende forventninger fra innbyggerne
• Media sitt fokus på tjenestekvaliteten
• Kommunene må takle endringer i lokalsamfunnet
• Økt konkurranse på arbeidskraft
• Evnen til å utnytte ny teknologi
• Trangere rammer i framtida (?)

Hvorfor retter Vestre Toten kommune fokus mot
Lean-tankegangen, prinsippene og holdningene?
• Hovedmålsettingen for innføring av LEAN som
arbeidsmetode i Vestre Toten kommune er å yte bedre og
mer effektive tjenester for innbyggerne i kommunen –
med mer fornøyde ansatte:
– Bedre tjenestetilbud til Vestre Toten kommunes
innbyggere
– Optimere drift av kommunens virksomhet
– Høyere medarbeidertilfredshet
– Høyere medarbeidermedvirkning
– Møte nye krav og forventninger
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VTK har gått våre egne veier….sammen med Norges
mest kompetente miljø innenfor forbedringsarbeid!!!
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
Bærekraftig vareproduksjon

Produksjonsteknologi

SRM

Materialteknologi
Produkt- og produksjonsutvikling
Bærekraftige produkter

FREMTIDENS
VAREPRODUKSJON

Og samhandlingen har gitt resultater –
også i omstillingsarbeid for næringslivet
Vestre Toten kommune og Sintef Raufoss
Manufacturing AS ble i juni tildelt prisen «Årets
innovasjonsmiljø 2014» av Innovasjon Norge:
https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=4355340

Presentasjon av arbeidet med Lean
kontinuerlig forbedring i Vestre Toten
kommune de siste tre årene. Fokus på
arbeidsform, metodikk og resultater

• Forankring politisk og administrativt
• Rekruttering av Lean-ressurser fra egen organisasjon
• Grunnopplæring for rådmanns ledergruppe,
tillitsvalgte, prosjektleder, Lean-veiledere og lokale
prosjektledere i piloter. (Tre hele dager)
• Valg av piloter (Ikke tilfeldig valgt)
• Planlegging av innføringsmodell og innhold i
kursdager sammen med Sintef

•
•
•
•
•
•

Urealistiske forventninger til framdrift
Mangelfull forankring i ledelsen – for lavt prioritert
For dårlig rekruttering av veiledere
Klare å skape en permanent forbedringskultur
Budsjettkutt sammen med Lean
Dårlig kartlegging av resultater PDCA-PUKK – før og etter
Lean.

Kvalitetssikring før prosjektstart
•

Ikke oppnå tilstrekkelig kompetanseoppbygging i løpet av prosjektet

•

Tiltak: Sikre oppbygging av varig kompetanse som kan utvikle og vedlikeholde arbeidet med
LEAN

•

Ikke aksept/motivasjon hos de ansatte til å innføre LEAN som arbeidsmetode

•

Tiltak: Gi god og tydelig informasjon om prosjektet til ansatte hele veien. Sikre involvering og
medbestemmelse i prosjektet og videre

•

Ikke få god nok prosjektledelse

•

Tiltak: Ha kontinuerlig fokus på mål og tett oppfølging fra ekstern rådgiver i prosjektperioden

Introduksjonskurs – 3 kursdager

Første pilot august 2011. Sju piloter i gang januar 2012.
Pilot 1: Gimle sykehjem, avd. 1 ( 24 ansatte ) 9 korttids pl. – 4 langtids pl. – 2 krise pl. – 2 Ø-hjelpsplasser

Prosjektmål:
Mer tid til pasientene
Øke kvaliteten på tjenestene
Høyere medarbeidermedvirkning → økt trivsel → bedre arbeidsmiljø

Pilot 2: Fysio- ergoterapitjenesten m/ Hjelpemiddellager ( 8 ansatte )

Prosjektmål:
Mer tid til å gjøre hverdagen lettere for pasienter/brukere (gjøre en forskjell)
Enklere og mer effektive arbeidsprosesser
Alle ansatte utfører oppgaver på samme måte

Pilot 3: Gimle sykehjem, avd. 5 ( 13 ansatte ) 6 + 1 krise pl. Psyko-geriatrisk avdeling

Prosjektmål:
Roligere miljø i avdelingen for pasienter og ansatte
Til enhver tid oppdaterte tiltaksplaner
Høyere medarbeidermedvirkning/tilfredshet

• 3 piloter
- Gimle sykehjem avd. 1 (Omsorg)
- Fysio-ergoterapitjenesten (Helse)
- Gimle sykehjem avd. 5 (Omsorg)

• Erfaringer:
- ”Lavthengende frukter” → raske effekter
- Gode historier → flere enheter ønsker å starte
- Medarbeiderengasjement → tillitsvalgte støtter
prosessene
- Ikke nok erfaringer til anbefaling for vegen videre
- Ikke nok kompetanse til å overta forbedringsarbeide i
egen regi

• 4 nye piloter
- Hjemmesykepleien Raufoss
- Politisk saksbehandling
- Barnevern
- Teknisk drift, veg/park og renovasjon

• Erfaringer:
- Like gode effekter → potensiale i organisasjonen er stort
- Flere gode historier → mange enheter på venteliste
- Medarbeiderengasjement → tillitsvalgte støtter
prosessene → ansatte ønsker å bli Leanveiledere
- Lederrolla blir krevende → etablerer Lean lederforum
- SRM jobber for å gjøre oss selvstendige

Erfaringer fra 7 piloter ble grunnlag for sluttrapport
Kommunestyrevedtak 14.06.2012
 Implementering av Lean i hele organisasjonen
 Ressurser: 100 % Leanansvarlig
12 Lean veiledere i 25% frikjøp
(Eller færre veiledere i større frikjøp)
 ”Utrulling” av Lean i 4 enheter samtidig.
Ca. 16 enheter pr.år ( avhengig av tilgjengelige ressurser)
 Ca. 4 – 5 års innføringsløp for hele organisasjonen
 I 2013 (og 2014) budsjettet ble det avsatt 2,5 mill kroner til
forbedringsarbeid
 Gevinster av Lean fordeles etter egne kriterier på tre måter; økt kvalitet,
økt kvantitet og besparelser med hovedvekt på økt kvalitet.
Modell for gevinstrealisering utarbeidet høsten 2012.

Tjenesteområder;
Omsorg

Antall enheter;
10

Helse

3

Teknisk drift

2

NAV

2

Skole

1

Barnehage

1

Sentraladministrasjon

2

Kultur

1

Rådmanns ledergruppe

Piloter/innføringsenheter;

Start innføring av Lean;

Pilot 1: Omsorg: Gimle sykehjem avd. 1

August 2011

Pilot 2: Helse: Fysio./ergo-terapitjenesten

September/oktober 2011

Pilot 3: Omsorg: Gimle sykehjem avd. 5

Desember 2011

Omsorg: Hjemmesykepleien Raufoss

Januar 2012

Sentraladministrasjon: Politisk saksbehandling

Januar 2012

Helse: Barnevern

Januar 2012

Teknisk drift: Veg, park og renovasjon

Januar 2012

Omsorg: Gimle sykehjem avd. 3

April 2012

NAV: oppfølgingsavdelingen

April 2012

Sentraladministrasjon: Økonomi og regnskap

April 2012

Omsorg: tjenestetildeling

April 2012

Piloter/innføringsenheter:

Start innføring av Lean

Kultur: Biblioteket

September/oktober 2012

Grunnskole: Ihle barneskole

September/oktober 2012

Piloter/innføringsenheter:

Start innføring av Lean

Barnehage:
Bøverbrusykehjem
barnehage
Omsorg:
Raufosstun
avd.A

September/oktober
2012
Mars
2013

Omsorg: Gimle sykehjem, Gimletun Oboliger

Mars 2013

NAV: Serviceavdelingen

Februar 2014

Omsorg: Sundskogvegen O-boliger

Februar 2014

Helse: Helsesøstertjenesten

Februar 2014

Omsorg: Psykiatritjenesten

Februar 2014

Omsorg: Elvesvingen O-boliger
Kultur: Biblioteket
Barnehage:
barnehage
Grunnskole:Bøverbru
Ihle barneskole
Rådmanns
ledergruppe
Omsorg:
Elvesvingen
O-boliger

September/oktober 2012
September/oktober 2012
September/oktober
September/oktober 2012
2012
Mars 2013
September/oktober
2012

Piloter/innføringsenheter;

Start innføring av Lean;

Voksenopplæring – NAV: Flykningetjenesten

September 2014

Omsorg: Korterudvegen O-boliger

September 2014

Prinsippene vektlegges på alle kursdager :
- Verdiskapning for tjenestemottaker
- Indentifisering av verdistrømmer
- Skape flyt i alle prosesser
- Riktig tjenester til rett tid
- Kontinuerlig forbedring

1. 5S
2. Interessentanalyse
Verdistrømsanalyse nåsituasjon
3. Verdistrømsanalyse ideell situasjon
4. Kontinuerlig forbedring
– Forbedringstavle
– Fiskebeinsanalyse
– 5 x hvorfor

LEAN INNFØRINGSMODELL
Fase 1: Forberedelser
- Informasjonsmøte(forutsigbarhet)

- Intervjuer(avklare case-”lavthengende
frukter/enkle og raske forbedringer”)

Fase 2: Involvering
- Velge ansatte for deltagelse på kurs/opplæring

- Invitere tillitsvalgte og verneombud
- Etablere forbedringsteam

Fase 3: Kurs/opplæring

- 4 kursdager
Tema: 5S (grunnleggende metode i 5 trinn), VSA-nå, VSAideell (verdistrømanalyse), kontinuerlig forbedring
- Teori, praksis, og historier fra egen organisasjon(erfaringer
fra Lean-enheter)
- Prosjektplan: aktivitetsplan og analyse av kritiske
suksessfaktorer

LEAN INNFØRINGSMODELL
Fase 4: Lederstøtte/-utvikling
- Ledersamling midt i kursrekka
- Lean-lederforum 8-10 ganger pr.år
- Veiledning før eller etter tavlemøter
- Opplæring ved lederskifte

Fase 5: Veiledning i enheten
- Aktivitetsplan

- Ukentlige tavlemøter
- Metoder og verktøy
- Dokumentasjon

Fase 6: Evaluering og sikring

Råd for vegen videre – 12.mnd.plan
- Månedlig(intern) og halvårlige(ekstern)revisjoner
- Gevinstrealisering
- Veiledning kan etterspørres
-Tematimer for ledere og andre ansatte
-

• Revisjon på alle områder i Lean-arbeidet: ( Mnd./halvårlig og årlig)
- 5S: standard(Gjennomført, under arbeid og planlagt)
- VSA: kontinuitet i arbeidet med tiltak for å nå de ideelle
prosessene(Gjennomført, under arbeid og planlagt)
- Bruk av verktøykasse
- Bruk av Lean måltavle: Relevente målepunkter?
Effektive tavlemøter?
Deltagelse
- Har avdelingen lykkes med å innarbeide tankesettet ”kontinuerlig
forbedring”?
- Viser revisjonen en positiv utvikling?

• Månedlige interne revisjoner
• Halvårlige/årlige eksterne revisjoner
• Gevinstrealisering

• Effekter pr. 01.08.2014 :
26 årsverk

• Gevinstrealisering pr. 01.08.2014:
15,5 årsverk

Lean enhet:

Arbeidsprosess:

Nåsituasjon:

Ideell prosess
/ettermåling:

Forbedring/
Reell gevinst:

Gevinstrealisering

Gimle
sykehjem
avd. 1

Frokost
måltidet

13,9 timer
ressurser
pr.måltid

Gr 1: 2 timer
Gr. 2: 4 timer
Gr.3: 4,5 timer
Ettermåling:7,
3 timer

9,4 timer
gevinst

-------------------

25,8 timer
ressurser
pr.døgn

16,8 timer
Ettermåling:
15,5 timer

9 timer
gevinst
7,88 timer
gevinst

Ja, rapportert
gevinstrealisering
28.06.2013

6,6 timer
gevinst

Gimle
sykehjem
avd. 1

Vaktromsaktiviteter

Fysio./ergo
terapitjenesten

Korttidsutlån
av
hjelpemidler

10,9 timer
ressurser
pr.uke

Ettermåling:
4,5 timer

6,4 timer
gevinst

Ja, rapportert
gevinstrealisering
05.11.2013

Gimle
sykehjem
avd. 5

Vaktromsaktiviteter

12 timer og
30 minutter
ressurser
pr. dag

6 timer og 48
minutter
Ettermåling:
6 timer og 24
minutter

5 timer og 42
minutter
6 timer og 6
minutter
gevinst

Ja, rapportert
gevinstrealisering
21.06.2013

Lean enhet:

Arbeidsprosess:

Nåsituasjon:

Ideell prosess
/ettermåling:

Forbedring/
Reell gevinst:

Gevinstrealisering

Barnevern

Tiltak ( pr. sak
pr.år)

273 timer
(36,4
arb.dager)

202 timer
(26,9
arb.dager)

71 timer
gevinst
(9,5 arb.dager)

-------------------

Gimle
sykehjem
avd. 3

Døgnrytme
(fra 07.00 til
07.00):
(Verdiskapende
tid”sosialt”
m/pasientene)

1 t 30 min pr
dag

18 t 45 min pr
dag
Ettermåling:
18 t 25 min

17 t 15 min
pr.dag
16 t 55 min
gevinst

Ja, rapportert
gevinstrealisering
21.06.2013

Hjemmesykeleien
Raufoss

Morgenrapport
07.00 – 08.15

22 timer
ressurser

6,1 timer
ressurser
Ettermåling
4 timer og 45
minutter

15,9 timer
gevinst
17 timer og 15
minutter

Ja, rapportert
gevinstrealisering
27.05.2013

Lean enhet:

Arbeidsprosess:

Nåsituasjon:

Ideell prosess
/ettermåling:

Omsorg
tjenestetildeling

Fra meldt
behov, til
vedtak om
hjemmesykepleie:

7,6 timer

7,75 timer

13,5 dager
gevinst
20 dager
6,5 dager
(raskere saksgjennomløpsti gjennomløpsti behandling)
d
d

Ja, rapportert
gevinstrealisering
04.12.2013

Ihle skole

Orden og
renhold
(1 uke)

45 timer pr.
uke
(manglende
renhold og
kvalitet)

37,5
(vesentlig
forbedret
kvalitet)

7,5 timer

Ja, rapportert
gevinstrealisering
25.02.2014

NAV
oppfølgingsavdelingen

Brukere med
nedsatt
arbeidsevne.
Fra vedtak om
rettighet til
ute i arbeidspraksis

10 timer
verdiskapende tid
pr bruker

10,5 timer
verdiskapende tid

7 uker og 2
dager gevinst

Ja, rapportert
gevinstrealisering
12.04.2013

10 uker og 2
dager
gjennomløpstid.

3 uker
gjennomløpstid.

Forbedring/
Reell gevinst:

Gevinstrealisering

Lean enhet:

Arbeidsprosess:

Nåsituasjon:

Ideell prosess
/ettermåling:

Forbedring/
Reell gevinst:

Gevinstrealisering

Biblioteket

Skrankerutiner pr.dag

37,9 timer pr.
dag

27,6 timer

10,3 timer
gevinst

-------------------

Innlån

261,2 timer pr.
år

137 timer

124,2 timer

Ja, rapportert
gevinstrealisering
21.02.2014

Fjernlån

34,7 timer pr.
år

30,4 timer

4,3 timer

Ja, rapportert
gevinstrealisering
21.02.2014

• Revisjon på alle områder i Lean-arbeidet: ( Mnd./halvårlig og årlig)
- 5S: standard(Gjennomført, under arbeid og planlagt)
- VSA: kontinuitet i arbeidet med tiltak for å nå de ideelle
prosessene(Gjennomført, under arbeid og planlagt)
- Bruk av verktøykasse
- Bruk av Lean måltavle: Relevente målepunkter?
Effektive tavlemøter?
Deltagelse
- Har avdelingen lykkes med å innarbeide tankesettet ”kontinuerlig
forbedring”?
- Viser revisjonen en positiv utvikling?

Noen eksempler på praktisk
arbeid og bruk av verktøy

5S


Sortere

Identifiser og rydd bort alt overflødig.



Systematisere

Egen oppmerket plass for det du må ha rundt deg,
begrens antallet.



Skrubbe/ rengjøre

Rengjør og puss opp arbeidsplassen, skal være
skinnende ren!



Standardisere

Alle jobber på en lik måte, lik merking av
utstyr/arb. plasser.



Sikre

Oppretthold standarden, jevnlige vurderinger av
status. Kontinuerlig forbedring.

Eksempler på forbedringer i pilot

”Rydding” gjennom 5S – overfylt lager
blir etterlengtet samtalerom!!!

Eksempler på forbedringer i pilot

Hjelpemiddellager korttidsutlån på avd. Ergo/Fysioterapi før og etter at 5S er
gjennomført!

Eksempler på forbedringer i pilot

Eksempler på forbedringer i pilot

Vaktrom avd. 1 på Gimle Sykehjem før og etter at 5S er gjennomført!

Eksempler på forbedringer i sykeavdeling

Utstyrslager Gimle sykehjem avd. 3 før og etter 5S

47

Eksempler på forbedringer i omsorgsbolig

Ny 5S standard i matskap for ansatte!

48

Interessentanalyse - forberedelser til VSA
Interessenter
Barnet

Verdi
Få en bedre hverdag.
Rett hjelp til riktig tid.
Bli hørt og sett og bli trodd.
Tatt på alvor.
Informasjon og tilbakemelding.
Rask avklaring.
Tydelighet.
Rettferdighet.
Bli hørt.
Respekt
Har bekymring → noen andre tar
ansvaret.
Noen å dele bekymringen /ansvaret med
Blir tatt på alvor.

Rolle
Hovedpersonen.
Selvstendig individ.

Skole, barnehage
Øvrige samarbeidspartnere, politi, lege,
helsesøster

Færre klager fra foreldre og andre.
Holder frister.
At systemet fungerer
Få en bedre hverdag.
Rett hjelp til riktig tid.
Bli hørt og sett og bli trodd.
Tatt på alvor.
Blir hørt.
Lettelse.
At saken blir meldt → mindre bekymring
Få informasjon.
At bekymring blir tatt tak i.
Lettelse.
At det skjer noe/ at saken blir undersøkt

Kommunen
Administrativ ledelse
Politikere

Omdømme.
God tjeneste.
Informasjon.

Foreldre

Melder

Fylkesmannen
Departementet/ lovgiver
Søsken under 18 år

Øvrig familie

Avhengighet
Rask avklaring.
Få mulighet til å uttale seg.
Svært stor avhengighet.
At prosessen blir riktig.
Ryddig prosess.
Informasjon, tilbakemelding.
Stor avhengighet.

Konsekvens av dårlig kvalitet
Barnet lever under villkår som ikke er gode nok.
Omsorgssvikt.
Blir overkjørt og får ikke muligheter til å uttale seg.
Rusmisbruk, uføretrygdet osv.
Føler seg ikke ivaretatt.
Feil beslutning.
Tillitsbrudd – psykiske problemer.
Alvorlige konsekvenser.
Ingen endring på en dårlig situasjon →forverring

Informanter.
Samarbeidspartnere.
Den som starter prosessen.

Middels avhengighet.

Tilsyn.
Kontroll ifht tid og faglighet.
Veileder.
Pårørende.
Selvstendig individ.

Stor avhengighet.
Input, dialog – skaper grunnlag for
vurdering /tilsyn.
Rask avklaring.
Få mulighet til å uttale seg.
Svært stor avhengighet.
At prosessen blir riktig.
Riktig og god prosess.
Rask avklaring.
Ikke så stor avhengighet.

Melder aldri igjen .
Opprettholder ikke meldeplikten.
Mistillit.
Fortsatt bekymring.
Mister/skader relasjoner
Bruke tid og ressurser på å koorrigere.
Bøtelegge.

Informanter.
Part i sak /melder.
Har hjelpebehov.
Har ansvar for omsorgen til barnet
/ foreldreansvar.

Samarbeidspartner.
Ressurs.
Motpart.
Informanter.
Meldere.
Samarbeidspartnere.
Omsorgsarbeidere.
Viktige voksne .
Viktige arenaer.
Arbeidsgiver.
Ressurstildeler.
Støttefunksjon.
Kompetanseutvikling.
Kontroll.

Barnet lever under villkår som ikke er gode nok.
Omsorgssvikt.
Blir overkjørt og får ikke muligheter til å uttale seg.
Rusmisbruk, uføretrygdet osv.
Splittelse.
Usikkerhet i forhold til rolle ovenfor barnet.

Stor avhengighet.
Tilbakemelding.

Mistillit.
Fortsatt bekymring.

Informasjon.
Stor avhengighet.

Erstatninger.
Økonomi for kommunen.
Dårlig omdømme.
Menneskelige hensyn.

Eksempel på verdistrøsanalyser

Verdistrømsanalyse avd. 1 på Gimle,
frokostprosess før og nå. Besparelse 6,6 t

Strategier og erfaringer

De strategiene vi valgte..
• Starte med prosjekt – videreføre som
virksomhetsstrategi
• Søke råd og bistand fra de som har den beste
kompetansen
• Plassere ansvar hos strategisk ledelse sammen med
de tillitsvalgte.
• Forankre i kommunestyret
• Avsette mye tid og ressurser i forankringsfasen

Strategiene forts…
• Bygge intern kompetanse
• Skape gode historier og «small wins»
• Tørre å starte opp i de bemanningstunge
tjenesteområdene
• Utvikle egen kvalitetssikret innføringsmodell
• Fokusere på implementering og sikring
• Kontinuerlig forbedre vårt arbeid

 Vellykket endringsprosess med svært gode resultater.
Vi har bare så vidt begynt. Organisasjonens samlede potensiale er stort
 Motiverende endringsprosess – dette er medarbeiderskap i praksis. Resultatene skapes av,
med og i samhandling med ansatte


Vellykket valg av læringstiltak. God læringsprosess for prosjektleder og Lean
veiledere.(Ideell kombinasjon av teori og praksis)

 Positivt med muligheter for å hente inspirasjon og erfaringer fra industriparken
 Utvalget av verktøy og metoder er anvendelige på kommunale arbeidsprosesser, og gir
gode effekter
 Raske effekter gir gode historier som sprer seg i organisasjonen. Enheter står i ”kø”
 Dedikerte Lean-veiledere. Nok ressurser og riktig kompetanse er helt avgjørende

 Beholdning på veilederressurser har vært kritisk
 Innføring av Lean må gjøres grundig for å lykkes, og det tar tid
 Innføring av Lean avdekker utfordringer, og innebærer endrede krav til
lederne
 Må være forankring og deltagelse på alle ledernivå
(Forankring og opplæring avgjørende)
 Krevende å få med alle i en stor organisasjon
 Lederskifte skaper utfordringer

Overførbart til kommune fra industrien?
 JA!!! Må være forankret → Må ha tro på det

 God forankring (organisasjonen må være forberedt)
Ledelsen må ville
 Tilgang på kompetanse (VTK har fått tilgang på unik
kompetanse i SRM)
 Intro.program for styringsgruppe, ledere, tillitsvalgte og
Lean-ressurspersoner
 Sikring på involvering av alle ansatte, tillitsvalgte og
verneombud
 Dedikerte Lean veiledere
 Forankringsarbeidet er avgjørende. Alle ledernivåer må
engasjere seg i Lean-arbeidet

Medarbeiderskapet må «dyrkes» og foredles
Lederutvikling
Nok ressurser må avsettes. Kompetanse må
anskaffes og bygges. Det må investeres mye og
med langsiktig fokus
Liten vits å gjøre dette som «spredte forsøk» - må
rotfestes som en virksomhetsstrategi
Grundig innføringsmodell, med vekt på kritiske
suksessfaktorer, med plan for
oppfølging/sikring/gevinstrealisering

Lean er en virksomhetsstrategi – i et
helhetlig strategisk fokus for
kommunen
Verdier, prinsipper og arbeidsform,
ikke bare verktøy…

