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"Hvis du alltid gjør det du 
alltid har gjort, 

 vil du alltid få det du alltid 
har fått." 



Lunner 
2012 

 
 

Rådmann 

Dagens tilnærming 

• Hva er Lean 

• K-Lean ( Lean i kommunene)  
• Hvorfor Lean i kommunene 

• Erfaringer Med K-Lean 
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Anbefalt litteratur 

 Effektivisering i Fellesskap 

 God Lean Ledelse 

 Vad er Lean 

 



  5 

Definisjon av Lean 

Lean er en ledelses- og virksomhetsfilosofi med fokus på å 
skape kundeverdier med minimum sløsing og feil. 

 

Sentralt står respekt for folk, kontinuerlige forbedringer, og  

ulike verktøy og metoder for å realisere dette. 

 

Dette bygger på gjensidig tillit og respekt mellom ledelse og 
ansatte . 

 

= sunn fornuft satt i system, med systematikk og 
disiplin(arbeide med detaljene) Tom Johnstad 

Forskningsleder Østlandsforskning 

Professor II Høgskolen i Gjøvik 
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Men det kommer også an på 

forståelsen av Lean!  

 
 Som en praksis via kjente metoder og 

verktøy  

 Som et ideal, en filosofi og et sett 
prinsipper  

 Som en bestemt kultur og adferd  
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Kvalitet = 
 verdi for brukeren  

Medarbeider 

tilfredshet 

GEVINST for brukeren 
 gjennom bedre service  
og ensartet kvalitet 

GEVINST for 

kommunen 
ved høyere 

produktivitet 

fleksibilitet 

og effektiv 

bruk av 

kompetanse 

Effektivitet 

Mest for pengene 

GEVINST for  

medarbeiderne  

ved økt innflytelse  

over oppgavene,  

opplevelse av mestring  

og mindre stress 
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Lean i alle enkelthet? 

Forbedringskultur 

 

 

 

Fokus på verdi og tidstyver 

 

 

 

Involvering i organisasjonen 

 

 

Et nytt perspektiv 

 

 

 

Standarder,  
avtaler, stabilitet 
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En helt vanlig dag… 

Lea’n er foredling 

Lea’n er nysgjerrighet 

Lea’n er modig kultur etablert over tid 

 

Lean er en ball 

2011 20
15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner

2011 20
15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner
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Lean i alle enkelthet? 

Forbedringskultur 

 

 

 

Fokus på verdi og tidstyver 

 

 

 

Involvering i  

organisasjonen 

 

 

Et nytt perspektiv 

 

 

Standarder,  
avtaler, stabilitet 
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Lea’n er 

2011 20
15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner

2011 20
15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner



www.lea-n.no 

Lea’n, skal og må være MBU: 

Målstyrt Balansert Undring 

 dvs fem om dagen! 
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Aberdeenshire kommune i Skottland fikk en 

nystiftet EU-pris for effektivitet i den 

kommunale sektor  

– i konkurranse med 25 andre topp-kommuner.  

• De har arbeidet med LEAN siden 2004 og prisen 

fikk de for arbeidet med implementeringen av en 

kultur for kontinuerlige forbedringer, vhja Kaizen.  

• Juryen begrunnet med følgende;  

– ”Resultatene er forbløffende, og de kulturelle 

forandringer – i form av personalets innstilling til 

arbeidet – er bemerkelsesverdige. Personalet 

søker enhver mulighet for å skape løpende 

forbedringer. Det er et prosjekt som alle 

kommuner i Europa kan lære av.” 
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Nøkkelspørsmålene 

 Skaper de ansatte selv ideer? 

 Skaper vi gode ideer på tvers av grenser? 

 Høster vi gode ideer utenfra? 

 Er vi gode på brukerdrevet innovasjon? 

 Er vi gode til å finne de beste ideene? 

 Er vi gode til å støtte utviklingsprosesser? 

 Er vi gode til å omsette ideer til handling? 

 Er vi gode til å spre ideer i hele 
organisasjonen? 
 

 Harvard Business Review, June 2007, 121-130 

 



Lunner 
2009 
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Nøkkelsvar  

 Kaizenmøter alle steder 

 Tverrfaglig medarbeiderskap 

 Kultur for Undring og MBU 

 Det handler ikke om VM 

Brukerkultur 

Ute, nært, alle 

Tja, penger er ikke alt… 

Systematisk oppfølgning 

Kultur for deling 

2011 20
15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner

2011 20
15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner

 Skaper de ansatte selv ideer? 

 Skaper vi gode ideer på tvers? 

 Høster vi gode ideer utenfra? 

 Er vi gode 

 på brukerdrevet innovasjon? 

 til å finne de beste ideene? 

 til å støtte utviklingsprosesser? 

 til å omsette ideer til handling? 

 til å spre ideer i hele 
organisasjonen? 
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Lean 

Medarbeiderdrevet kontinuerlig forbedring 

Utbetalingsprosess hos skatteoppkreveren 

Klargjøring og levering av PK hos IKT 

Garderobesituasjonen i Kalvsjø bhg  

 Forenklet byggemelding hos byggesak 

 Fra oppmøte til avreise i hjemmesykepleien 

Verdipraksis i Malmgruben bhg 

Tvangshåndtering i tilrettelagt bolig 
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 Involvering av ansatte 
 Nøkkelord: 

VURDERE, GJØRE, LÆRE… 

Forutsetninger: 

•At praksis blir vurdert – ansatte må være med på å 

definere behovene for omstillinger 

•At det skjer en utprøving – praksis endrer 

holdninger mer enn holdninger endrer praksis 

•At det skjer læring – ansatte må få anledning til å 

lære av det som skjer 
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Medarbeiderdrevet 

Å involvere de ansatte er essensielt 

for å oppnå gode resultater med 

Lean. 



  20 

Hvorfor trenger vi 

Medarbeiderskap ? 

1. Kommunen er en kompleks 
kunnskapsorganisasjon som ikke kan 
ledes i detalj ovenfra av lederen alene 

2. Medarbeiderskap gjør  
kommunen mer effektiv  
og tilpasningsdyktig  

3. Medarbeiderskap gjør det  
morsommere å jobbe 
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Åpenhet – Dialog – Lojalitet - Støtte 

Lea’n = tre pilarer 
2011 20

15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner

2011 20
15

er

Medarbeiderskap

Verktøyet Lean

Strategiske 

kompetanseplaner

Med-

arbeider-

skap 

 

Lean 

 

Strategiske 

kompetanse 

planer 

Lea’n 
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Medarbeiderskap i Lunner 

Tre seminardager om Jeg, Vi og Kommunen 

Kulturforankring 

Alle ansatte (2 ½ år) 12 puljer i året 

Veilederdeltakelse gir forankring 

Lært av KS, gjort helt til vårt 

Modning for Lean 

Grunnlag for folkevalgtopplæring 



  24 

Visualisering 

 



Hva skaper reell verdi for 

brukeren? 
Verdi Tidstyver Nødvendig 

”Alt, vi gjør, er å se på tiden fra brukere tar kontakt til vi leverer og minsker 

tiden ved å fjerne alt som ikke tilfører verdi”  

Mere verdi Undersøk Mindre sløsing 



Tid 

- til kjerneaktivitet 

Fra søknad 
til 

behandling 
Behandling 

Fra 
behandling 

til svar 
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Mål- og måling 
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Lean krever måling og 

synlighet 

 For å skape og forbedre flow skal 
produktionen synliggøres gjennom 
styringsreoler, tavler, e.lign. 
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Lean 

Brukerfokusert forbedring 

Kvalitet 
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Pasientopplevelsen 

Møtepunkter med tjenesten 

? 

Interne operasjoner 
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Sannhet i Lunner 
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Norske erfaringer 

 17 kommuner har nå kjørt K-Lean 
programmet 

s De fleste sektorer er involvert 

 10 kommuner i Erfaringskonferanse i 
KS-K regi 
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Erfaringer med lean så langt? 

 Hvor hadde vi suksess? 

 Læringspoenger og ”utvikling”? 
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Orkdal kommune 
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Kommunale erfaringer med 

Lean 

 



  37 

Fungerer det? 

 

 

Våre erfaringer 
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Barnevern Hamar 
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Resultater – mål og målinger 

 

Barnevernet klarte ikke å nå målene til 01.06., 
men: 

 Medarbeiderne fikk utover vinteren/våren 
flere grønne og gule uker og færre røde! 

 01.09.11: Ingen barn på venteliste 

 01.10.11: Fristoverskridelse i 10,8% av 
sakene 
(1. kv. 34%, 2. kv. 19%) 



Lunner 
2012 

 
 

Rådmann 

Resultater av Lean i Lunner 

http://lunnerlean.wordpress.com/lean/effekter-av-lean/
http://lunnerlean.wordpress.com/lean/effekter-av-lean/
http://lunnerlean.wordpress.com/lean/effekter-av-lean/
http://lunnerlean.wordpress.com/lean/effekter-av-lean/
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Gevinster og udfordringer 

 Lean gir mening og effekt 

 Konkret inngang til måling og 
målstyring 

 Effektivisering investeres i kvalitet og 
trivsel 

 

 

 Det tar tid og omhu å få satt kulturen og 
høste gevinstene 

 Lean må pleies – ellers dør det ut 

 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.21stcenturymed.org/worry-face.jpg&imgrefurl=http://www.21stcenturymed.org/&usg=__vIIwzftEIW5nAJ-r31zTbhfgNaY=&h=470&w=450&sz=14&hl=da&start=2&um=1&tbnid=ba5PZCOHjy6PYM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=worry&hl=da&sa=G&um=1
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://206.47.170.43/channels/images/happy-face-istock-456.jpg&imgrefurl=http://lifestyle.aol.ca/article/how-to-be-happy/203157/&usg=__GyYTq046Lt13bYW7glkijV55Psw=&h=305&w=456&sz=18&hl=da&start=2&um=1&tbnid=opHv3-viCjqtlM:&tbnh=86&tbnw=128&prev=/images?q=happy&hl=da&sa=G&um=1
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DESIGN 

Teori 1 

2 dager 

Prakis1 

Praksis 1 

REDESIGN 

Teori 2 

 2 dager 

Praksis 2 

Praksis 2 

KAIZEN 

Teori  3 

 1- 2 dager 

Praksis 3 

Praksis 3 

Praksis 3 Praksis 2 Praksis 1 

Evaluering 

og veien 

videre 

Veilederopplæring og trening - enkeltkommune  

Modellen  beskriver et opplegg der alle kommunens veiledere deltar sammen på teori- 

samlingene ( rød). 4 veiledere gjennomgår deretter en arbeidsgang i praksis på utvalgt Leanløp ( 

lilla). 1-2 av disse ” spesialistene” kjører gjennom tilsvarende på de øvrige Leanløp i kommunene 

sammen  med veiledere for hvert enkelt løp (grønn).  

På denne måten mener vi at treningen kan ivaretas og gjennomføres på en god måte der 

opplæring og treningen blir så effektiv som mulig. 

 

Her deltar 4 av veilederne som blir interne ”spesialister” 

KS-K kan gi ekstra bistand på disse praktiske løpene. 
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Løpende forbedringer 

 Bygg et system som kan fange opp, 
velge ut og implementere forbedringer 

 Felles plattform – målstyring, 
tavlemøter, forbedringsdager 

 Sørg for at forbedringer  
gjennomføres hurtig  og  
synliggjør resultatene 

 Involver alle i arbeidet 



  44 

Forbedringstavlen 

 



  45 

God Bedring 


