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KOMMUNE

AKADEMIA

NÆRINGSLIV



Arena Unikom

Forskning og innovasjon



Samfunnet er i endring
Bærum kommune må tilpasse seg som arbeidsgiver og som organisasjon

Digitale endringer Demografiske endringer Miljø og bærekraft
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Bærekraftig lederskap

Strategisk – Mestringsorientert - Endringsdyktig



Organisere

Måle

På 
tvers

Strategisk 
retning

Forbedre

Motivere

Endringsledelse



GENERASJONSLEDELSE
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Kollektivistene

De seriøse Karriere-
fokuserte

Generasjon
prestasjon



Fremtidens arbeidsplass



Fremtidens arbeidsplass 
– et program for å møte fremtidens utfordringer

Attraktiv og 

bærekraftig 

arbeidsgiver

Brukerorientert 

organisering med 

samhandling på 

tvers 

Økt digital 

kompetanse

Økt endrings- og 

innovasjons-

kapasitet



Styring: Videreutvikle en 

styringsform som sikrer 

fleksibilitet, tilrettelegging, 

utvikling og helhetlig fokus

Utvikle en felles bærekraftig kultur og et 

språk som drar organisasjonen mot Ett 

Bærum – «slik gjør vi det her»

Sikre en organisering som 

fremmer  samhandling, 

tverrfaglighet, effektivitet og 

innbyggerfokus 

Tilrettelegge for utvikling av 

kompetanse med hovedvekt 

på digital kompetanse, 

samhandlings-kompetanse og 

endringskompetanse

Fremtidens arbeidsplass

KULTUR



Hvilke endringer skal vi skape? 

• Evner å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere

• Gode og fleksible muligheter for ulike typer ansettelsesforhold og mobilitet

• Muligheter for læring, personlig vekst og utvikling

• En kultur for brukerorientert, smidig og løsningsfokusert samhandling

• En organisasjon som er innrettet på forbedringer og å være i kontinuerlig endring

• En organisasjonsstruktur og kultur som understøtter arbeid på tvers av fagområder  

• Ledere som ser helhet fremfor deler og har et sterkt tjeneste/innbyggerorientert fokus

• Ledere som evner å gjennomføre digitale transformasjonsløp 

• Ledere som har digital modenhet i sin tilnærming til kommunens tjenesteyting

• Medarbeidere med en digital rustning

• Hensiktsmessig digital infrastruktur og organisering

• Ledere som er gode på endringsledelse

• Kompetanse på agil metode, tjenestedesign og innovasjon

• Medarbeidere som er trygge på omskiftelige og endrede rammebetingelser – har stor nok 

endringskapasitet

• Medarbeidere som har mestringstro og fleksibilitet

Attraktiv og bærekraftig 

arbeidsgiver

Brukerorganisering med 

samhandling på tvers 

Økt digital kompetanse

Økt endrings- og 

innovasjonskapasitet



Lederskap i fokus

Smidighet og evne til å endre

Fokus på resultater og optimale driftsprosesser  

Kundefokus og sosial intelligens

Dynamiske team og samhandling

Teknologisk kløkt

Identifisering og utvikling av talenter

Optimalisering av bemanning

Innovasjon og analyse av data

Endringer i samfunnet Kompetanser fremover

Hva bestemmer kompetansebehovet i fremtiden?



Læringens inverse modell

Hvordan 
virksomheter 

investerer i læring

Formell 
læring
10%

Arbeidspraksis
70%

Uformell læring fra 
kolleger og nettverk

20%

Formell læring 
70%

Uformell læring 
fra kolleger og 

nettverk 
20%

Arbeids-
praksis
10%

Hvordan 
mennesker 

faktisk lærer



UTVIKLING AV 
ARBEIDSPLASS-KONSEPTET

22



– danner grunnlag for utformingen av arbeidslokalene

Arbeidsdagens ulike aktiviteter



Hovedprinsipper

 Hver enhet har en «hjem»-sone

 Hjemsonen er en del av «Nabolaget»

 Nabolaget grenser mot «Torget», der 

møtet mellom kommunen og 

innbyggerne skjer

 Sonene bygges opp av byggeklosser



Byggeklosser
• De ulike byggeklossene støtter opp om ulike typer 

arbeid
BLÅTT = type arbeidsplass

GRØNT = det sosiale

RØDT = møtearenaer

• Byggeklossene gir også signaler om 

tilgjengelighet overfor kollegaer

• 15 forskjellige byggeklosser relatert til arbeid = 

stor variasjon

• Standardisering OG frihet til å velge





Her er vi nå….

Attraktivt arbeidsmiljø 

i attraktive omgivelser

Økt samhandling 

internt og eksternt

Effektiv og klimaklok 

arbeidshverdag

Opplevelse av en 

tilgjengelig kommune 

som møter innbyggerne 

på en god måte

Noen opplever gap 

mellom behov og den 

støtten arbeidskonseptet/-

miljøet gir i 

arbeidshverdagen

Overveiende god opplevelse av 

attraktivt arbeidsmiljø og 

omgivelser. 

Brukspotensialet for samhandling er 

ikke tatt ut. Behov for tverrfaglig 

samhandling skapes gjennom videre 

tjenesteutvikling.

Godt grunnlag - Konseptet 

støtter samhandling når 

behov, i dag er det primært 

innen egen avdeling..

Tydelige hjemsoner bidrar til å konservere 

tidligere arbeidsmåte.

Organisatorisk tilhørighet overstyrer 

oppgave ved valg av arbeidsplass.

Økt behov for digitale samhandlingsverktøy

Alle arbeidsarealer/ 

fasiliteter har 

overkapasitet, med 

unntak av møterom. 

Videre utvikling av tjenestene og økt 

brukerorientering krever løpende 

vurdering og tilpasning av 

møteplasser. 

Arealer for publikumsmøter 

som er tilrettelagt og atskilt 

fra arbeidsarealene oppleves 

som et godt grep.

Videre utviklingsarbeid

Arbeide mer 

aktivitetsbasert og 

bruke sonene riktig.

Identifisere og forbedre 

samhandling i tverrfaglige 

prosesser.

Øke mobilitet. Lederutvikling 

/-støtte.

Rendyrke soner. 

Arbeide systematisk med 

aktivitetsbasert 

arbeidsmåte/nye vaner.

Teste og prøve ut.

Bedre løsninger 

for telefoni og 

konfidensialitet

Hva er en 

hjemsone?

Tilrettelegge 

bedre for 

prosjekt-

/samarbeid

Kontinuerlig 

understøtte 

tjenesteutvikling

Brukerorientering og  

tjenesteutvikling



Dilemmaer og utfordringer i 

aktivitetsbasert arbeidsform

Både Faglighet og Tverrfaglighet 

Både Ro og fordypning og Kunnskapsdeling og samarbeid

Både Privathet og konfidensialitet og Fellesskap 

Både  Stasjonært og Mobilt 

Både Tilhørighet til ‘sin’ enhet og Tilhørighet til ETT Bærum 

Både Drift og kontinuitet og Utvikling  og forandring 

Lederkapabiliteter for fremtiden

utvikling og anvendelse av 

spisskompetanse

fremme nettverksbygging og 

relasjoner på tvers

autonome tverrfaglige team



Takk for oppmerksomheten


