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Realisering av mål og ambisjoner fra planer og 
handlingsprogram gjennom bruk av virksomhetsplan
- Introduksjon av virksomhetsplan med fokus på målarbeid

Framsikts brukerkonferanse
Tirsdag 26.november
Ole Grinde



1. Innledning

2. Overordnet struktur virksomhetsplan

3. Målarbeid i virksomhetsplanen

4. Oppsummering

Agenda:



Innledning
- Om Horten kommune

Visjon: Horten. Mulighetene er akkurat her. 

Langsiktig utvikling av Hortenssamfunnet

Attraktivitet, God Oppvekst, Trygghet for innbyggerne og Natur 
og miljø

Brutto driftsinntekter: Ca 2 mrd

Kvalitet og service

(Antall tjenesteområder/enheter ca 70)



Innledning
- Organisasjonskartet



Jan 18:

Månedsrapportering

- Økonomi

- HR

- Sjekklistepunkter

Vår/høst 18:

• Økonomiplan med 
årsbudsjett

• KOSTRA-analyse

Jan/Feb 19:

Virksomhetsplan 

Mars/april 19 (i all 
hovedsak 
kommunalsjefer):

• Årsmelding

• Tertialrapport på 
web

Status, utrulling av Framsikt som 
helhetlig virksomhets-
styringssystem



Internt arbeid

• God intern 
kunnskap, hva 
kan legges inn 
og hvilke 
muligheter har 
vi?

• Hva er godt nok i 
Horten som 
versjon 1?

Opplæring

• Gjennomgang 
med 
ledergruppe

• Opplæring av 
alle 
enhetsledere

Oppfølging og 
videreutvikling

• Legge til rette 
for rapportering 
og oppføling

• Utvide bruk av 
virksomhetsplan 
etter hvert som 
behov kommer

Utrulling av virksomhetsplanen i Horten kommune
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Sikre sammenheng 
mellom kommunens 
vedtatte mål i et kort-
og langsiktig perspektiv

Tydeliggjøre virksomhetens 
formål, internt og ekstert – et 
verktøy for organisering og 
handling. 

Et samlende 
oppslagsverk for hele 
organisasjonen –
ikke fragmenterte 
virksomhetsplaner

Informasjon om 
enhetens 
prioriteringer 
kommende år – også 
på web

Hvorfor fokus på en god 
virksomhetsplan



Virksomhetsplanens oppbygging i Framsikt

Oppdragsbrev
Kommunedirektørens oppdrag til organisasjonen basert på politiske 

vedtak, egne prioriteringer og Fylkesmannens forventningsbrev

Mål
Strategisk arbeid på hva som skal prioriteres i år 1 for å nå de 

langsiktige, politiske vedtatte målsettingene

Aktivitet Administrative nøkkeltall enheter styres på

Oppdrag og 

oppgaver
Oppfølging av blant annet vedtatte oppdrag og oppgaver fra politisk 

miljø

Tekster
Beskrivelse av enheten som også kan benyttes i beskrivelsen i øvrige 

dokumenter gjennom året



Sjekkliste Ferdig formulerte spørsmål på alle nivå som sikrer lovlig drift 

Ramme Oppsummering på økonomisk ramme for enheten

Dokument-

eksport

Muligheter for utskrift på papir samt web-utgave (kommer januar 20) 

og som øker innsynet til publikum og andre

Virksomhetsplanens oppbygging i Framsikt



1

2

Oppdragsbrev

Oppdragsbrevet er en årlig instruks fra 
kommunedirektøren til kommunalsjefene og 
videre ned til aktuell budsjettansvarlig

Oppdragsbrevet refererer til hva overordnet leder 
fokuserer på i 2019



Nivå 1:
• Kommunedirektørens oppdragsbrev til kommunalsjefene
• Utgangspunkt for kommunalsjefens oppdragsbrev til 

enhetsledere/tjenesteleder
• For å se kommunaldirektørens oppdrag til aktuell kommunalsjef, trykk «les 

mer»



Nivå 2:
• Basert på kommunedirektørens instruks utarbeider aktuell kommunalsjef et 

oppdragsbrev til underliggende enheter/tjenesteområder. 
• Alle aktuelle områder fremkommer på nivå 2



Nivå 3:
Innen de store 
kommunalområdene kan 
aktuell enhetsleder 
skrive sitt oppdragsbrev 
til underliggende 
enheter.



• Kommunestyret vedtar i 
forbindelse med økonomi- og 
handlingsplan en rekke 
verbalpunkter

• Disse skal følges opp av 
kommunalområdene

• Egen del i virksomhetsplanen som 
sikrer oppfølging gjennom året. 

Oppdrag og oppgaver



Virksomhetsplan i Horten kommune
- Oppfølging av vedtatte verbalpunkter fra kommunestyret

Vedtatt verbalpunkt

Detaljert tekst som 

forklarer 

verbalpunktet

Ansvarlig 

kommunalsjef



Virksomhetsplan i Horten kommune
- Delegering av verbalpunkter til enheten som får oppfølgingsansvar

Forklarende tekst 

Frist for når 

verbalpunktet 

skal være ferdig

Hvilke enhet skal følge 

opp verbalpunktetOversikt som viser 

ansvarlig enhet for 

oppfølging 



Hvordan rapportere på delegerte verbalpunkt?
- Vi bruker rapporteringsmodulen til å rapportere om status

I fanen «politiske saker» i 

rapporteringsmodulen 

fremkommer ev 

verbalpunkter som er 

delegertBruk 

rullegardinen og 

sett inn 

«status» og 

«risiko»

Skriv inn en 

kort status 

på tildelt 

oppdrag



Tekster

• Skriv inn en kortfattet tekst om enheten
• Teksten kan kopieres til andre formål som tertialrapporter, årsmelding, budsjett m.m
• Eksempler på innhold:

• Hovedformålet
• Hvilken tjenesteproduksjon tilbys
• Antall årsverk
• Lokalisering



• Skal bidra til å sikre overordnet 
virksomhetsstyring

• Ivaretar kommunedirektørens behov 
for å sikre lovlig drift i hele 
organisasjonen

• Gjenstand for intern- og ekstern 
gjennomgang ved eventuelle tilsyn

Sjekkliste



Kommunens virksomhet skal ha Internkontroll 
– vi skal fremme forbedringsarbeid

• Jobbe systematisk for å ivareta regelverk
• Systematiske  tiltak som sikrer at vi planlegger, 

organiserer, utfører og vedlikeholder våre aktiviteter 
i samsvar med de krav som er satt

• Gjennomføring er det viktigste f.eks hvordan vi 
håndterer avvik, følger vi opp planer, rutiner og 
dokumenterer vi

Modenhetsnivå 



Struktur på sjekklista 
- Punkter i den helhetlige internkontrollen

Definerer hvem 

det rapporteres til

Tema som 

rapporteres

Enhetslederes vurdering 

av status pr punkt som 

samlet sikrer en helhetlig 

virksomhetsstyring

• Oppsummerende tekst på 
samlet status

• Ant. avvik siste måned med 
tilhørende kategori skrives inn 
her

https://pub.framsikt.net/2019/horten/bm-2019-hp2019-2022/#/


Leders oversiktsbilde på sjekklista
- Kontroll på lovlig og forsvarlig drift på alle nivå i organisasjonen



Ramme

• Skriv inn en kortfattet tekst om enheten
• Teksten kan kopieres til andre formål som tertialrapporter, årsmelding, budsjett m.m
• Eksempler på innhold:

• Hovedformålet
• Hvilken tjenesteproduksjon tilbys
• Antall årsverk
• Lokalisering

Rammer



Dokumenteksport

• Virksomhetsplanen skrives ut og arkiveres i arkivsystemet
• I starten av 2020 vil det være mulighet til å skrive ut virksomhetsplanen på web



1. Innledning

2. Overordnet struktur virksomhetsplan

3. Målarbeid i virksomhetsplanen

4. Oppsummering

Agenda:



Mål

Kommuneplanens samfunnsdel – vårt 
felles utgangspunkt

Kommunestyret vedtok i 2015 følgende 
fokusområder fram til 2027:

• Attraktivitet

• God oppvekst

• Trygghet for innbyggerne

• Natur og miljø



Økonomi- og handlingsplan
• Basert på vedtatte føringer fra 

kommuneplanens samfunnsdel vedtar 
kommunestyret målsettinger 
kommunalområdet skal fokusere på i et 
fireårs-perspektiv. 

• Arbeidet rulleres hvert år i økonomi- og 

handlingsplanen

Oppfølging av vedtatte mål i Horten 
kommune

• Videre fokus: Sikre oppfølging av 
vedtatte mål for aktuelle enheter 
gjennom driftsåret 



Oppfølging av vedtatte mål i Horten kommune

Aktuelt fokusområde 
fra kommuneplanens 
samfunnsdel

Mål vedtatt i økonomi-
og handlingsplanen

Delmål  (indikator) 
kommunalområdet 
skal jobbe med i 2019



Kommunalsjefens forarbeid

• Indikator/delmål fordeles på enhetene 
som får oppfølgingsansvar i 2019.

• Status på mål rapporteres i 
rapporteringsmodulen pr april, august 
og desember



Hvordan rapportere status på delegerte mål?

• Trykk på «Mål og resultat»
• Delegerte indikatorer fremkommer i oversikten. Fyll inn oppnådd resultat pr aktuelle 

måned og skriv en kort statusbeskrivelse
• Resultat og statusbeskrivelse fremkommer i kommunalområdets samlede virksomhetsplan

For å rapportere på 

mål, gå inn i 

månedsrapporten



Status virksomhetsplan etter 
rapportering

• Ledernes samlede kommentarer pr indikator framkommer i virksomhetsplanen
• Overordnet leder kan følge status 
• Bidrar til å sikre at vi kommer et steg nærmere målene vedtatt i økonomiplan og 

kommuneplanens samfunnsdel. 
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Vår erfaring med virksomhetsplan så langt….

• Felles retningsforståelse

• Økt innsikt, både internt 
og eksternt

Økt felles forståelse Økt bruk av 
virksomhetsplan

Men….

• Planene er lettere å 
bruke, utfordre 
hverandre på samt gir en 
bedre felles forståelse

• Fortsatt en lang vei å gå før alle 
ledere jobber i samme retning, 
men systemet gir oss et godt 
utgangspunkt for videre arbeid
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