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Dette er Asker kommune 2020 

Del av en voksende 
hovedstadsregion 

95 000 innbyggere

Driftsbud. 7,3 mrd. 
Investeringsbud.1,8 mrd.

6500 ansatte

Vi bygger ny 
kommune på FNs 
bærekraftsmål



Administrativ organisering 



Kommunens rolle og oppdrag 

Kommunen skal ivareta sin rolle som 
tjenesteyter, samfunnsutvikler og 
demokratisk arena. 

God ledelse og gode plan- og 
styringsprosesser er en forutsetning for 
at kommunen kan ivareta denne rollen.

5



Vi har behov for et helhetlig system (metoder, 

verktøy og praksis) for virksomhetsstyring. 

Behov for styring



Helhetlig virksomhetsstyring 

• Lederne har ansvar for å lede egen virksomhet 
i tråd med prinsippene for virksomhetsstyring i 
Asker kommune

• Koordinerte styringsprosesser skal sikre at 
dette ivaretas på en god måte.



Hva er egentlig virksomhetsstyring?
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Ledelse

Planlegging 

Styring

Virksomhetsstyring favner all aktivitet knyttet 
til ledelse, planlegging og styring av drifts- og 
utviklingsoppgaver, og skal sikre: 

• etterlevelse av lover og forskrifter 

• iverksettelse av politiske vedtak, prioriteringer og mål 

• best mulige resultater og kvalitet i tjenestene 

• lik og samordnet styring mellom og innen 
tjenesteområdene

• effektiv ressursutnyttelse



Effektiv virksomhetsstyring
Krever at: 

• ledelsen har riktig og relevant informasjon

• overordnede mål er konsistent brutt ned på de ulike 
nivåene i organisasjonen med tydelig definert ansvar og 
myndighet,

• styringsprosessene er effektive og støttet av riktig bruk 
av teknologi 

• man evner å etablere en prestasjonskultur som 
motiverer de ansatte på en slik måte at de har fokus på 
det som er verdiskaping i organisasjonen



Helhetlig plansystem en 
forutsetning for  
virksomhetsstyring
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Daglig tjenesteutøvelse og rapportering



Det er ikke ett fag alene som 
eier virksomhetsstyringen.

Det er viktig med god 
koordinering på tvers av fag og 
organisasjonsenheter.

Virksomhets-

styring

Kvalitets-
styring og 

Internkontroll Prosjekt-, 
program- og 
portefølje-

styring

Innovasjon

Ledelse

Analyse, 

mål- og 
resultatstyring

«Smart 
samfunn» og 
digitalisering

Økonomi og 
anskaffelser

Plan

Behov for koordinering 



Direktør 
økonomi

48 årsverk

Ledertetthet: 15

Virksomhets-
styring

9 årsverk

Ledertetthet: 8

Økonomi og 
anskaffelser

24 årsverk

Ledertetthet: 23

Regnskap

15 årsverk

Ledertetthet: 14

Virksomhetsstyring i Asker – ansvar og organisering

Seksjon for virksomhetsstyring

• Strategisk arbeid med virksomhetsstyring:
• Årshjulsprosesser
• Mål- og resultatstyring
• Kontraktsoppfølging 
• Eierstyring
• Oppfølging av kemnersamarbeidet 
• Oppfølging av kontrollutvalget

• Strategisk arbeid med kvalitet og internkontroll: 
• ROS-analyser
• ISO-sertifisering
• Tilsyn og revisjoner
• Informasjonssikkerhet
• Systemansvar kvalitetssystem

• Koordinere arbeidet med styringsdata
• Koordinere arbeidet med digitalisering 
• Videreutvikling av styringsprosesser



Økonomistyring som grunnlag 
for effektiv 
virksomhetsstyring



Rammer for kommunens økonomiforvaltning 

Asker kommune skal forvalte sin 
økonomi på en forsvarlig og effektiv 
måte og legge til rette for en best 
mulig utnyttelse av kommunens 
samlede ressurser. 

De folkevalgte skal sikres pålitelig og 
tilstrekkelig styringsinformasjon som 
grunnlag for sine beslutningsprosesser. 
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Økonomistyring 

God økonomistyring skal sikre:

• En bærekraftig økonomi i et  langsiktig 
perspektiv

• God kvalitet i tjenestetilbudet til 
kommunens innbyggere

Følges opp gjennom:

• Finansielle måltall (handlingsregler) 

• Virksomhetenes oppfølging (analyser, 
internkontroll, oppfølging og 
rapportering)
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Mål for økonomistyring 
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Delegert myndighet 
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Delegeringsreglementet gir lederne utstrakt myndighet 
og stort handlingsrom i egen virksomhet. Lederne har de 
fullmaktene som er nødvendig for å sikre drift og 
utvikling av egen virksomhet.

Virksomhetsledere har økonomi-, personal- og fagansvar 
innenfor egen enhet. Virksomhetsledere kan delegere 
dette ansvaret videre til avdelingsledere.



Verktøy for økonomistyring 



Handlingsprogram



Handlingsprogram



Oppdragsbrevet 

Gir virksomhetslederne rammer og oppdrag 
knyttet til iverksettelsen av 
handlingsprogrammet. 

• Ansvar og myndighet

• Bærekraftsmål og satsingsområder

• Virksomhetsstyring 

• Økonomistyring

• Tjenesteutvikling

• Arbeidsgiverpolitikk

• ++
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Budsjettramme virksomhet



Budsjett

Virksomhetsledere detaljerer egne lønnsbudsjett og driftsbudsjett og følger opp i ettertid.



Oppfølging budsjett



Månedsrapport

Månedsrapporten
• Godt forarbeid med budsjettet forenkler rapportering

Styringsrapporten 
• Utgangspunkt for vedlikehold av budsjettet og 

månedsrapportering



Månedsrapportering

Visuelle fremstillinger forenkler avviksanalyser og prognosesetting



Styringsrapporten



Styringsrapporten

Løpende budsjettoppfølging ved hjelp av interaktiv grafikk.



Virksomhetsplan



Oppfølging virksomhetsplan



Takk for oppmerksomheten!

Randi Sandli
økonomisjef
Asker kommune
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