
Ark til utfylling
Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 

avdeling?

• Samarbeid på tvers for å sikre enhetlige prosesser og ivareta alle sider 
av en sak

• Forenklet samarbeid mellom utvikling og HR
• Helhetsblikk i løsning av saker
• En tydeligere HR funksjon
• Økt samhandling internt i HR mellom faggruppene. 

Hvordan ser vi ut når vi lykkes med målbildet?

• Det eksisterer en plattform for tett dialog med øverste ledelse for å 
sikre forståelse HTA/HA og hvilket mulighetsrom som finnes innenfor 
avtaleverket.

• Digitale satsninger på tvers av kommunen er forankret. Digitale verktøy 
som utvikles/ velges brukes av alle.

• God samhandling innen OSU sikrer bruk av riktige ressurser 
knyttet til oppgaveløsning/ utvikling.

• Samkjørte tjenester mot ledergrupper og avdeling/tjenestested. 

Gi eksempler på en av deres kjerneprosesser dere 
ønsker å utvikle.

• Videreutvikle kjerneprosesser i HR for å skape selvgående ledere, for 
eksempel. innen områdene omstilling, ansettelser og onboarding

• Forenkling av prosesser knyttet til arbeidsavtalen.

Bilde av enhet / avdeling HR

Legg gjerne ved lenker og illustrasjoner om dere har, 
som beskriver problem/løsning



Oppdrag OSU – Budsjett og analyse



Oppdrag OSU

Hva mener du målbildet betyr for din enhet /avdeling?

God virksomhetsstyring



Oppdrag OSU

Hvordan ser vi ut når vi lykkes?

Prosessene rundt virksomhetsstyring er strømlinjeformet, digitalt 
støttet, og det er en «rød tråd» fra plan til rapportering.

Prosessene vil gi bedre styring, effektiv ressursbruk og høyere 
måloppnåelse

Oppgavene er plassert der de «hører hjemme»



Oppdrag OSU

Gi eksempler på en av deres kjerneprosesser dere ønsker å utvikle:

Utvikling av prosessene for virksomhetsstyring, herunder:

• Utarbeidelse av handlingsprogram



Kommunikasjonsenheten
Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 

avdeling?

• Målbildet mangler målgrupper og kommunikasjon
• Vi må samarbeide tidligere og tettere på i prosessene, 

med andre tjenesteområder/avdelinger/prosjekter
• Vi må markedsføre oss selv tydeligere internt i 

organisasjonen: Hva kan vi levere og hvorfor er det 
viktig? (Vise at vi er kapable)

• Vi må inn i utviklingsteamene!
• Vi må måle aktivitetene våre –Treffer vi riktig med 

det vi gjør? Bruker vi midlene våre riktig?

Hvordan ser vi ut når vi lykkes med målbildet?

• Kommunikasjon er en integrert del av prosjekter, 
prosesser og utvikling

• Vi har data som sier noe om effekten av tiltakene
• Det er kjent for organisasjonen hva kommunikasjon 

kan bidra med og når vi bør inn i en prosess

Gi eksempler på en av deres kjerneprosesser dere 
ønsker å utvikle.

• Utvikling av kommunikasjonsstrategier
• Måling av effekt av tiltakene våre
• …

Bilde av enhet / avdeling

Legg gjerne ved lenker og illustrasjoner om dere har, 
som beskriver problem/løsning



Avdeling Fagressurser i BK Eiendom Enhet Byggkompetanse og utvikling.

Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 
avdeling?

• Synliggjøring av eierskap og ansvar.
• Vi er jo et tverrfaglig utviklingsteam:)
• Forbedre samarbeidsprosesser.
• Tydelige bestillinger og beskrivelse av løsninger før 

implementering – work shop (samspill)
• Fokus på kostnader (investering og drift) ved valg av løsninger
• Kompetanseheving
• Fleksibilitet for endringer
• Rask responstid, rask kompetanseheving og utveksling

Hvordan ser vi ut når vi lykkes med målbildet?

• Har en god prosess for samhandling
• Fornøyde brukere/oppdragsgivere
• God omdømme
• Kjent for god kvalitet i alle ledd

Gi eksempler på en av deres kjerneprosesser dere 
ønsker å utvikle.

• Rådgiving
• Samhandling internt og eksternt
• Kvalitetssikring av bestilt innhold
• Innovasjon og utvikling
• Best praksis og forbedring ved basert på erfaringer og 

kompetanse – evaluering "Lessons learned"

Bilde av enhet / avdeling

Legg gjerne ved lenker og illustrasjoner om dere har, 
som beskriver problem/løsning







Ark til utfylling
Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 

avdeling?

• Uklart målbilde
• Tanken om arbeid i team er god
• Samarbeid på tvers forenkler arbeidet i prosjektet
• Behov for standardiserte prosesser. 
• Visuelle tavler bra (oppdragende/synliggjørende)
• Tydligjøring av grensesnitt mot andre avdelinger

Hvordan ser vi ut når vi lykkes med målbildet?

• Kollegial sammensveising
• Optimal utnyttelse av interne resursser
• Forenkling av arbeidsprosesser
• Visuelle tavler gjør at alle må levere I tide
• Klare ansvarsområder gir raskere og smidigere

prosess

Gi eksempler på en av deres kjerneprosesser dere 
ønsker å utvikle.

• Tydeligere Prosjektforslag BP 2 - bestilling
• Systematisering av FDV - lagring
• Bedre inkludering av Drift og Forvaltning i 

overleveringsfasen (og evt tjenesten i spes. tilfelle)
• Prioritert signering BP2/BP3 i linja

Bilde av enhet / avdeling

Legg gjerne ved lenker og illustrasjoner om dere har, 
som beskriver problem/løsning

 



Ark til utfylling
Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 

avdeling?

• Være bevisst på våre brukere
• Hvem prioriteres. Hvilke føringer ligger til grunn når 

man prioriterer

Hvordan ser vi ut når vi lykkes med målbildet?

• Behandling av forespørsler på en strukturert 
prioritering

• Opprette og beskrive arbeidsprosesser
• Beskrive behovet for godt sluttresultat
• Kvalitetssikring av sluttresultat
• En god arbeidsflyt for brukeren

Gi eksempler på en av deres kjerneprosesser dere 
ønsker å utvikle.

• Kvalitetssikring
• FDV svarer til alle systemer
• Opplæring av superbrukere/brukere

Bilde av enhet / avdeling

Legg gjerne ved lenker og illustrasjoner om dere har, 
som beskriver problem/løsning


