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UTVIKLINGSPROGRAMMET-SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 
POLITISK SAKSORDFØRER: 

Vedlagte dokumenter: 
l. Invitasjon til å delta i programmet Saman om ein betre kommune. 
2. Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune. 

Saken gjelder: 
Søknad om deltakelse i programmet Saman om ein betre kommune. 

Rådmannens innstilling: 
l. Spydeberg kommune søker om deltakelse i Saman om ein betre kommune. 

Saksopplysninger: 
Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med KS, LO Kommune, Unio, Ys 
Kommune og Akademikerne et samarbeid om utviklingsprogrammet Saman om ein betre 
kommune. Programmet støtter opp om lokale prosjekt som jobber innenfor tema sykefravær, 
kompetanse og rekruttering, heltids-/deltidsproblematikk og omdømme. 

Programmet tilbyr deltakende kommuner: 
• Tilgang til kompetanse og ressursmiljø. 
• Økonomisk støtte til prosjektarbeid. 
• Et faglig fellesskap med andre kommuner. 

Kommuner som deltar i programmet får et årlig tilskudd på kr 300 000. 
Kommunene vil delta i nettverk ut fra tema de jobber med, med egne samlinger for 
prosjektledere. Hver kommune blir invitert med på tre nettverkssamlinger. 
Programmet varer ut 2015 og kommunen velger selv hvor lenge de vil delta. 
Kommunen må rapportere til sekretariatet i KRD på framdrift og resultat. 
Søknad om deltakelse må være politisk behandlet og undertegnet av ordfører og rådmann. 
Søknadsfrist er 30. september. 



Vurderinger: 
Spydeberg er i oppstarten av et prosjekt som handler om å prøve ut alternative 
arbeidstidsordninger i døgnbaserte tjenester. Prosjektet er finansiert med fomyingsmidler fra 
Fylkesmannen. Det er med utgangspunkt i dette prosjektet at det søkes om deltakelse i Saman 
om ein betre kommune, da temaene er sammenfallende. 
Rådmannen vurdere deltakelse i Saman om ein betre kommune som en god mulighet for å 
tilføre prosjektet ytterligere ressurser, både i form av økonomi og kunnskap. 

Konklusjon: 
For å styrke allerede igangsatt prosjekt om alternative arbeidstidsordninger, heltid/ deltid og 
reduksjon av sykefravær, anbefales en søknad om deltakelse i Saman om ein betre kommune. 

Spydeberg kommune, 7. september 2012 

Geir Johannessen 
Rådmann 
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12/970-3 
Dato 
04.07.2012 

Invitasjon til å delta i programmet "Saman om ein betre kommune" 

Kommunal- og regionaldepartementet har saman med KS, LO Kommune, Unio, YS 
Kommune og Akademikerne eit samarbeid om utviklingsprogrammet Saman om ein betre 
kommune. Programmet støttar opp om lokale prosjekt som jobbar innanfor tema 
sjukefråver, kompetanse og rekruttering, heiltids/deltidsproblematikken og omdøme. Eit 
hovudmål med programmet er at det skal medverke til nasjonal fornying. Programmet skal 
systematisere kunnskap frå dei lokale tiltaka som kan spreiast til andre norske kommunar. I 
2011 blei 56 kommunar opptekne i programmet 

Eg inviterer no fleire kommunar til å delta i programmet med oppstart i 2013. 
Hovudtema i programmet vil framleis vere dei same, men i denne runden vil eg opne for 
søknadar som viser vilje til å tenkje nytt og innovativt rundt programmets problemstillingar. 
Innovasjon og fornying vil vere viktig for berekraftige kommunale tenestar i framtida. Det 
handlar til dømes om korleis ein organiserer tenestene, bruk av ny teknologi og samarbeid 
med pårørande, frivillig sektor og andre. 

Em viktig premiss for deltaking er at prosjektet byggjer på eit partssamarbeid mellom dei 
folkevalde, dei administrative leiarane og dei tillitsvalde/medarbeidarar. Prinsippa om lokalt 
styringsansvar og fridom til å organisere verksemda slik at den best mogleg møter lokale 
behov, ligg til grunn for programmet 

Programmet tilbyr dei kommunane som blir opptekne: 

• Tilgong til god kompetanse og ressursmiljø 

• Økonomisk støtte til prosjektarbeid 
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• Eit fagleg fellesskap med andre kommunar 

Innhald og gjennomføring 

Det administrative ansvaret for programmet er lagt til KRD, som i samarbeid med dei 
sentrale partane i arbeidslivet (hovedsammenslutningane og KS) vil koordinere arbeidet i 
programmet. 

Kommunane som deltek i programmet får eit årlig tilskot på kr 300 000,- for 
enkeltkommunar og inntil kr 800 000 ,- der fleire kommunar deltek i prosjektet. 
Kommunane vil delta i nettverk etter tema dei arbeider med, og egne sam1ingar for 
prosjektleiarane. Programmet er i ferd med å knyte til seg kompetansemiljø innanfor dei 
ulike tema. 

Programp1et varer ut 2015. Kommunane vel sjølve kor lenge dei vil vere med. Oppstart 
for pulje 2 vil vere vinter 2013. Kvar kommune blir invitert med på tre nettverkssam1ingar. 
Den siste samlinga vil finne stad våren 2014. 

Deltakarkonununane vert forventa å delta på dei samlingar som blir arrangert. 
Konununane må også rapportere til sekretariatet i KRD på framdrift og resultat. 

Innova~onsnettverk 

Programmet vil velje ut eit tal kommunar som vil jobbe i eitt eige nettverk som nyttar 
innovasjonsmetodikk på dei :fire hovudtema. Ved bruk av innovasjonsmetode er behovet 
(problemet) kjend, men løysinga er det ikkje. Målet er ikkje definert på førehand, og det må 
jobbast med fleire alternativ. Viss det ein allereie har forsøkt ikkje verker, kan det å arbeide 
med å få på plass nye tankesett og nye arbeidsmåtar medvirke til å finna nye løysingar. 

Utveljing av kommunar 

På bakgrunn av søknader vil det bli valt ut ca. 50 konununar som får delta i programmet. 

Følgjande vil bli vektlagt: 

Ei grunngjeving for deltaking i programmet gjennom ein omtale av utfordringane og 
kvitor det er viktig å løyse desse utfordringane på kort og lang sikt. 

Klar og tydeleg motivasjon og forankring hjå alle partar (politisk og administrativ 
leiing, samt tillitsvalde) i kommunen 

- Tydeleg interesse for utviklingsarbeid 

Søknadar som legg vekt på innovasjon og nytenking og er opne for å nytte 
alternative metodar for å løyse utfordringane 

Omtale av andre samarbeidspartnarar det vil vere nyttig å invitere inn, td 
organisasjonar, frivillige, innbyggjarar, næringsliv, akademia osv. 



Søknad 

Sølmaden skal fyl1ast ut elter ein oppsett mal som viI vere tiIgjengeleg på programmets 
nettsider; www.samanom.no. Søknaden skal vere politisk handsama og underteikna av 
ordførar og rådmann. Kommunar som søkte i førre runde, men som ikkje kom med, er 
velkomne til å søkje igjen. 

I søknaden skal kommunen gje ei omtale av lokale utfordringar på 
innsatsområdet/områda og grunngje kvifor kOllununen ynskjer å arbeide med desse 
utfordringane. Kommunen sin eventuelle tidligare innsats, og resultat som er oppnådd 
gjelillom tiltak på innsatsområdet/områda skal dokumenterast Ein overordna tidsplan samt 
ein omtale av kOnllnWlen sin eigen ressursinnsats inn i arbeidet skal gå fram av søknaden. 
Departementet vil be om rapportering og dokwnentasjon i løpet av programperioden. 

Organisering av arbeidet lokalt 

DeltakarkonunWlane vel sjølve innretning og organisering av arbeidet Samarbeidet skal 
skje innafor Howdavtalen sine rammer og konununane si fonnelle styring av eiga 
verksemd. Det er ein føresetnad med god lokal forankring av arbeidet. Av søknaden skal det 
gå fram korleis kommunen har/vil forankra arbeidet med søknaden hjå folkevalde, leiarar 
og medarbeidarar /tillitsvalde i forhandlingssamanslutningane. Det må vidare synleggjerast 
korleis kommWlen vil organisere/etablere prosjektet slik at desse aktørane deltek ut frå 
sine ulike roller. 

Avtalen mellom partane og nærare informasjon finst på programmet sine nettsider 
www.samanom.no. Her ligger også dei konununane som i dag deltek, samt 
lrontaktinformasjon til sekretariatet 

Søknadsfrist er 30. september, 2012. 

Med helsing 

~ ~tU J'CWliJid.( 
Liv Si~e Navarsete 

Kopi tiJ: 



KS (Kommunesektorens Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 
interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon) 
Fagforbundet i Norge Postboks 7003 St. 0130 OSLO 

Olavsplass 
Unio Stortingsgata 2 0158 OSLO 
Yskommune Postboks 9232 0134 OSLO 
Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO 



KOMMUNAL· OG REGIONALDEPARTEMENTET 

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune 
Ref. 

(Maks. 5 sider 
Kommune(r) Spydeberg kommune 

Kontaktperson Solfrid Lima Frorud, rådgiver. 
Tlf, e-post, stillingstittel solfrid.frorud@sDvdeberg.kommune.no. Tlf 69 83 3608 
Navn på prosjektet Prosjekt alternative arbeidstidsordninger i kommunens pleie og 
/ prosjektene 

omsorgstjenester. 

Prosjektet skal prøve ut alternative turnusordninger for økt trivsel og 
Tema forhåpentlig å redusere sykefravær og uønsket deltid. 

Kommunen har søkt og fått fornyingsmidier i år fra Fylkesmannen i 
Østfold til oppstart av prosjektet. Prosjektet er etablert med 
styringsgruppe og prosjektleder, men er ellers helt i startfasen. 

Bakgrunns-
informasjon Søknaden som ble sendt Fylkesmannen våren 2012 er vedtatt i 

formannskapet 6.mars. Søknaden den gang ble utformet i samarbeid 
med de hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og Sykepleieforbundet og 
lederne innen pleie og omsorg, samt assisterende rådmann. 
Kommunens Arbeidsmiljøutvalg (AMU) vil holdes jevnlig informert 
om status ij)rosiektet. 

Spydeberg har over flere år hatt uakseptabelt høyt sykefravær innen 
pleie og omsorg. Det er satt inn div. tiltak uten at det er lyktes med 
varig lavere fravær. 
Det er også en stadig økende andel ansatte som ønsker seg høyere 
stillingsstørrelse enn de har i dag, samtidig som det ikke ønskes mer 

Problembeskrivelse 
arbeid i helgene. 

Ut fra erfaringer andre har gjort seg, ser det ut som det er vesentlig for 
trivselen hvordan turnus/ arbeidstid organiseres. Dersom vi ønsker å 
gjøre noe med stilIingsstørrelser, viser forsøk andre steder at vi må 
vurdere andre ordninger enn den tradisjonelle turnusen. Antakelsen er 
også at mer fleksible arbeidstidsordninger og flere ansatte som går i 
ønsket stillingsstørrelse vil gi økt trivsel og bidra til redusert 
sykefravær. 
Målsetting: 
Prøve ut nye arbeidstidsordninger i de døgnbaserte omsorgstjenestene 

Kort omtale av i kommunen. Hensikten er å gi brukerne gode og fleksible tjenester, 

mulige øke de ansattes trivsel ved bedre tilpassede arbeidstider og 
målsettinger og stillingsstørrelser, samt redusere sykefraværet. 
innhold/tiltak for 
arbeidet Tiltak: 

• Det er allerede gjennomført flere kartlegginger av ansattes ønsker i 
forhold til stillingsstørrelse. 
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• Det skal gjennomføres opplæring i lov og avtaleverk for alle ansatte i 
døgnbemannet ljeneste innen pleie og omsorg. 

• Det skal etableres små arbeidsgrupper som jobber med å finne forslag 
til gode løsninger på de utfordringene vi har. Medlemmer i gruppene 
er ikke endelig avklart, men gruppene skal være klart lokalt forankret 
på de aktuelle avdelingene som blir direkte berørt av tiltakene. 

• Styringsgruppa består av 
• Det er en prosjektleder i kommunen som vil holde i trådene. 
• Vi planlegger i løpet av 2013 å prøve ut aktuelle alternative ordninger 

for arbeidstid på minst to avdelinger i kommunen. 
Prosjektet vil i utgangspunktet bidra til nytenkning rundt ordninger for 
arbeidstid. Tidligere har vi prøvd ulike tiltak innenfor tradisjonell 
turnus uten at det har gitt merkbare resultater på sikt. 

Innovasjon og 
Dersom prosjektet lykkes med å finne fram til nye, bedre måter å ordne 
arbeidstiden på innenfor disse ljenestene, vil det kunne øke trivsel hos 

fornying medarbeiderne, senke fravær og også bidra til økt rekruttering til 
ljenestene. Samlet sett mener vi dette vil gi enda bedre ljenester til våre 
brukere. 
Dersom vi lykkes vil våre erfaringer være overførbare til andre, på 
samme måte som vi kan lære mye av andres erfaringer. 
Spydeberg er en liten og oversiktlig kommune. De forsøkene vi 
gjennomfører vil ha kort vei til å tas i bruk eller tilpasses til andre 

Læringsutbytte avdelinger. Det er totalt to virksomhetsledere i pleie og omsorg og 
ljenesten er lokalisert tre steder. 
Til andre kommuner kan vi tilby erfaringsutveksling på prosess og hva 
vi får til å virke. 
Spydeberg har balansert målstyring som styringssystem og benytter 
målekart til planlegging og synliggjøring av resultatmålene for 
kommunen. Målekartene for 2013, og antakelig de nærmeste årene 

Organisering og 
framover, vil ta inn mål fra prosjektet. Målekartene behandles politisk 
og det rapporteres på resultatene gjennom året. 

arbeidsformer 
AMU orienteres jevnlig om status i prosjektet. 

Styringsgruppa består av assisterende rådmann, virksomhetslederne i 
pleie og omsorg og hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og 
Sy kepIeieforbundet. 

Økonomi 
Budsjett for 2012 er kr 300.000 i støtte fra Fylkesmannen. Det er søkt om 
ytterligere midler fra Fylkesmannen i 2013. 
Egeninnsats: 10 % til deltakelse i arbeidsgrupper fra to avdelinger, 40 % 
stilling til prosjektleder (hvorav 20 er nyopprettet til dette formålet) 
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Planlagt prosjektperiode er august 2012 til desember 2013 

Foreløpig plan for 2012: 

• Etablere styringsgruppe (er gjort) og arbeidsgrupper. 

• Gjennomføre opplæring av ansatte i lov og avtaleverk. 

• Samle ideer og erfaringer fra andre og være kreative i gruppene 
Framdriftsplan for å finne fram til mulig ordninger man ønsker å prøve ut her. 

• Utarbeide konkrete planer for gjennomføring av forsøk med 
alternative arbeidstidsordninger 

Våren 2013: 
• Starte utprøving av alternative arbeidstidsordninger. Over hvor 

lang tid vil være avhengig av type tiltak som velges. 

Andre opplysninger Fordi det er fokus på at de ansatte selv må være de som eier både 

prosess og tiltak i prosjektet, er det vanskelig å gi presise 
beskrivelser med framdriftsplan og milepæler på dette 

tidsp unktet. 

Søknaden er politisk behandlet: 

Dato: ........................... . Utvalg: .......... .. ........................ ............ ..... . 

Dato: ............... Ordfører: ............................................ Rådmann: ............................................... . 

Søknadsfrist: 30. september 2012 

Søknaden sendes: 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Kommunalavdelingen 
Postboks 8112 Dep. 
0032 Oslo 
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