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376 km2

19,6 %
innvandrere

27 barneskoler
12 ungdomsskoler 

Norges
8.

største

17,7 
mil kystlinje

55
kommunestyre-
representanter 

36 805
arbeidsplasser

96 
idrettslag

38 300 
boliger

7,3 mrd.
i driftsutgifter

575 
Frivillige organisasjoner

94 185
innbyggere

210 
gårdsbruk

56% eneboliger

16% leiligheter

Valgdeltakelse 2019 

68 %

28% 
rekkehus/tomannsboliger

Antall eldre over 66 år overstiger antall barn under 16 år rundt 2036

26% familier uten 
hjemmeboende barn

33% barnefamilier

31% aleneboende

76% 
egendekning



Agenda
Tid Tema Innleder

0900-0955

Velkommen 

Arbeidet med bærekraft og FNs bærekraftsmål Kristine Andenæs

Konseptet for virksomhetsstyring i Asker kommune
Geir Graff og

Lene Orsten Haugland

Kommuneplanens samfunnsdel og HP-arbeidet
Ingeborg Fønstelien og 

Lene Orsten Haugland 
0955-1005 Kaffepause

1005-1100

Resultatoppfølging og rapportering – indikatorer og 

styringsdata i Framsikt

Ingvild Hjortdahl Becke og 

Geir Graff

Operasjonaliseringen av helheten gjennom Framsikt
Ingeborg Fønstelien og 

Trine Lie Andersen

Spørsmål og kommentarer
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Arbeidet med bærekraft og FNs 
bærekraftsmål
Kristine Andenæs



FNs bærekraftsmål som rammeverk

17 hovedmål

169 delmål

232 indikatorer

FNs bærekraftsmål er verdens 

felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene innen 2030.



Vi bygger ny bærekraftig kommune

https://pxhere.com/no/photo/1041158






purecsr.no

Retningslinjer for 
kommuneplan





Hvordan gjøre bærekraftsmålene relevante for Asker? 



Vesentlighetsmatrise



Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 



purecsr.no

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle
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Illustrasjon: Norled

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig 
industrialisering og bidra til innovasjon
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Illustrasjon: White Architects

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige 



purecsr.no

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene 
av dem



INNBYGGERE

FRIVILLIGHET, LAG OG FORENINGER

KOMMUNEN OG ANSATTE

NYE ASKER 
INNBYGGER-

TORG
PRIVATE AKTØRER

Asker

Holmen

SlemmestadHeggedal

Sætre

Tofte

Spikkestad

Syv nye «innbyggertorg» 
med forskjellige behov, lokaler og særegenheter



20







Konseptet for virksomhetsstyring i 
Asker kommune
Geir Graff
Lene O. Haugland



Hvordan er styringskulturen og –praksisen 
hos deg?
Det er mange ulike fagområder som jobber 

med elementer av virksomhetsstyring. 

De ulike fagområdene benytter ulike rammeverk, 
modeller og begreper. 

Samarbeidet på tvers av fagområder varierer. 

De ulike fagområdene «snakker» ikke 
nødvendigvis så godt sammen. Begreper og 
modeller tolkes og forstås ulikt. 



Hvilke modeller har du…?

Tillit              Kontroll

De ulike modellene

• Springer ut av ulike fagtradisjoner og rammeverk

• Berører til dels overlappende temaer

• Bruker forskjellige begreper om samme tema 



Hvilke begreper…?
Gevinst

Tilsyn

Risiko

Kontroll

Revisjoner

Analyse

Mål 

Kvalitetsledelse

Kontinuerlig 
forbedring 

Tillitsbasert ledelse

Innovasjons- og 
endringsledelse

Utvikling

Avvik

Muligheter

BMS

Gevinst-realisering

Resultat  

Indikator 

KPIer

Årshjul

Risikostyring 

Risiko-kartlegging

Fokusområder

ROS

Strategi

Visjon

Hovedmål

Delmål

NNN

Prioritering

Tiltak

Avviks-håndtering

Rapportering

Kompetanse



Erkjennelsen…

Det er ikke ett fag alene som eier 

virksomhetsstyringen.

Det er viktig med god koordinering på 

tvers av fag og organisasjonsenheter.

Dette fordrer tydelig, lyttende og 

inkluderende ledelse som evner å se 

fremover, sette retning og dra lasset 

sammen, mens man deler og lærer av 

hverandre.



Felles retning kan være flere ting…



Samlet hele konseptet i et hefte i 2019

• Inneholder alle temaer
• Generiske begreper
• Vært gjennom diskusjoner med statlige og 

private virksomheter i 2018-2019
• Presentert på NOKIOS 2019 og 

Styringskonferansen 2020 (DFØ)
• Du finner heftet for nedlasting her:

https://www.asker.kommune.no/om-asker-
kommune/styring-og-verdier/virksomhetsstyring/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLH2R_dO33LrqCvAO9ddJ40GWtFoQFguyR
https://dfo.no/kurs/styringskonferansen
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/virksomhetsstyring/


Langsiktige 
utfordringer

Kortsiktige 
hensyn

En viktig balanse



Såå enkelt, og sååå vanskelig…

Kilde: Figur 3.1. Management of Portfolios – MoP®, Axelos Ltd, Global Best Practice. 

Run the businessChange the
business

UTVIKLING
Change the business

DRIFT
Run the business



Balansere og gi retning til ulike typer utvikling

Vektorgrafikk : Designed by Freepik

Kjennetegn

• Bruke eksisterende
kunnskap

• Styre/Redusere
risiko

• Kvalitetsledelse
• Tillitsbasert ledelse
• Endringsledelse

• Mer fokus på
• Småstegs-

endringer
• Måloppnåelse
• Gevinst-

realisering

Kjennetegn

• Utvikle ny
kunnskap

• Ta/Tåle mye risiko

• Nettverksledelse
• Samskaping

• Mer fokus på
• Radikal 

endring
• Innovasjons

-kultur

Sentralt strategisk samlingspunkt i årshjulet

Situasjonsbestemt 
ledelse

INNOVASJON
(Utvikling)

KONTINUERLIG
FORBEDRING

(Drift)



Virksomhetsstyring 

favner all aktivitet

knyttet til ledelse, 

planlegging

og styring

av drifts- og 

utviklingsoppgaver



Ledelse 

innebærer å 

påvirke 

prosesser for å 

nå strategiske 

mål.



Grunnlaget for 

helhetlig styring og 

oppfølging, viser 

veien fra visjoner 

til aktiviteter og 

tiltak
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Planlegging



Prosess

-modell 

for 

styring, 

etter 

IDEF0

STYRING av leveransene

STØTTE for leveransene

IN
PU

T/
O

PP
D

R
AG

O
U

TP
U

T/
R

ES
U

LT
AT

PROSESS for oppdragsleveranser



Å styre innebærer 

å organisere og 

koordinere

aktiviteter for å 

følge opp politiske 

vedtak, mål og 

prioriteringer.

Styring



Årshjul – binder sammen plan- og styring

4-årshjulet
Beskriver plan- og 
styringsprosessene knyttet til 
kommuneplanarbeidet.

1-årshjulet
Beskriver de årlige strategiske plan-
og styringsprosessene knyttet til 
handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet binder de to 

årshjulene sammen. Handlings-

programmet er både økonomiplan

(jf. kommuneloven) og den årlige 

rulleringen av handlingsdelen til 

kommuneplanens samfunnsdel (jf. 

plan- og bygningsloven). 



Suksessfaktor – felles 
begrepsapparat
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Det kan være vanskelig å skape helhet og 

sammenheng i plansystemet hvis vi ikke 

skiller godt nok mellom hva vi skal oppnå 

(mål), hvordan vi kommer oss dit 

(strategier) og hvordan vi kan måle 

utviklingen underveis (resultater). 



Mål – handling – resultat 

Hovedmål Delmål

Indikatorer og 
måling

Handling: 
Hvordan kommer vi dit?

Mål: 
Hvor skal vi?

Strategi TiltakOppdrag

Fremgangsmåter/veivalg/
endringer for å nå målet

Oppdragsbrev til 
virksomhetene

Konkret handling for å nå 
målene

Overordnet mål for satsings-
området. Verbalt beskrevet.

Delmål utledet fra hoved-
målet. Verbalt beskrevet. 

Aktivitet eller resultat som 
faktisk lar seg måle. 

Analyse Rapportering
Resultat:
Hvordan går/gikk det?

Analyse/vurdering av mål-
oppnåelsen. 



Et mål er en beskrivelse av en 
ønsket fremtidig tilstand.

Askersamfunnet er et levende lokaldemokrati 
der innbyggere i alle aldre deltar gjennom 
inkluderende, medbestemmende og 
representative beslutningsprosesser.

Formuleres i presens (nåtid).

Kommuneplanen

Temaplaner



Samarbeid for å nå målene

Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som sikrer en  bærekraftig utvikling.

Måltype Delmål

FN-T
10.2

Askersamfunnet har inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, uavhengig av kulturelle, 
sosiale og økonomiske forhold. 

FN-T
16.7

Askersamfunnet er et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og 
representative beslutningsprosesser.

FN-T
17.17

Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig 
utvikling. 

Eksempel fra kommuneplanen



En strategi beskriver veien til målet – hvilke 
veivalg eller endringer vi må prioritere for å 
nå målet.

Asker kommune skal utvikle nærdemokratiske 
ordninger og andre former for 
innbyggermedvirkning, samt arenaer som 
mobiliserer for demokratideltakelse.

Formuleres i presens futurum. 
Asker kommune vil/skal gjøre… 

Kommuneplanen

Temaplaner



Delmål Strategier

Askersamfunnet har inkluderende 
lokalsamfunn der innbyggerne 
opplever tilhørighet og tar 
medansvar, uavhengig av 
kulturelle, sosiale og økonomiske 
forhold. 

• Asker kommune skal tilrettelegge for en samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til bærekraft og gode, inkluderende 
lokalsamfunn.

• Asker kommune skal tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta aktivt på alle samfunnsarenaer, med et særlig fokus på utsatte grupper. 

• Asker kommune skal gjennom kunnskapsformidling, livslang læring og demokratiutvikling bidra til at innbyggerne er myndiggjorte og 
ansvarlige medborgere. 

• Asker kommune skal gi innbyggerne relevant informasjon slik at de kan være seg bevisst en bærekraftig utvikling og ta valg og handle i tråd 
med dette. 

• Asker kommune skal tilrettelegge for et mangfoldig kultur- og idrettstilbud og en vital frivillighet. 

• Asker kommune skal sikre innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud av god kvalitet uavhengig av hvor de bor. 

Askersamfunnet er et levende 
lokaldemokrati der innbyggere i 
alle aldre deltar gjennom 
inkluderende, medbestemmende 
og representative 
beslutningsprosesser.

• Asker kommune skal utvikle nærdemokratiske ordninger og andre former for innbyggermedvirkning, samt arenaer som mobiliserer for 
demokratideltakelse. 

• Asker kommune skal sikre innbyggerne påvirkningsmuligheter i saker som gjelder dem selv og lokalsamfunnet. 

Frivilligheten, næringslivet, 
kommunen og andre aktører 
deltar i gjensidig forpliktende 
samarbeid for å oppnå en 
bærekraftig utvikling. 

• Asker kommune skal være en pådriver for etablering av nettverk, partnerskap og samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet og 
andre aktører. 

• Asker kommune skal utvikle og aktivt bruke tilskuddsordninger og andre virkemidler som gjør det enkelt for frivilligheten, næringslivet og 
andre aktører å delta i gjensidig forpliktende samarbeid. 

• Asker kommune skal arbeide målrettet med å utvikle relevant kompetanse og modeller for ledelse og organisering i nettverk. 



Oppdrag er en konkretisering av strategiene og 
gir en overordnet beskrivelse av hva 
tjenesteområdet skal gjøre i  fireårsperioden for 
å nå målene.

Tjenesteområde Medborgerskap:

For å få et levende lokaldemokrati der 
innbyggere i alle aldre deltar gjennom 
inkluderende, medbestemmende og 
representative beslutningsprosesser skal det 
etableres tre lokalsamfunnsutvalg og to 
oppgaveutvalg i perioden 2020-2021. Det skal 
knyttes følgeforskning til forsøket.

Handlingsprogrammet 
(oppdragsbrev)



Et tiltak er en beskrivelse av en konkret 
handling vi må gjøre for å løse oppdraget.

Virksomhet Innbyggertorg:

Etablere lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad 
og Heggedal. Hvert utvalg skal ha 7 medlemmer 
som representerer lokale lag og foreninger og lokalt 
næringsliv. Inngå avtale om følgeforskning.  

Virksomhetsplaner



Indikatorer og måling er aktiviteter eller 
resultater som faktisk lar seg måle, og som 
indikerer om vi er på riktig vei mot målet.

Valgdeltakelsen i kommunestyre- og 
fylkestingsvalg (ambisjonsnivå: > 69 %)

Andel av innbyggerne som mener politikerne 
involverer innbyggerne i forsøk på å løse lokale 
problemer (ambisjonsnivå: > 73 %)

Resultatoppfølging og 
rapportering



Kommuneplanens 
samfunnsdel og 
HP-arbeidet
Ingeborg Fønstelien
Lene O. Haugland



Ny kommune – få føringer

Som følge av at vi er ny kommune er det få politiske 
føringer

• Intensjonsavtalen

• Økonomi og handlingsprogram

• Kommuneplanens arealdel i de tre kommunene

• Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 
09.06.2020)

• Ny kommuneplanens arealdel vedtas høst 2021

• Planstrategien (vedtas i oktober)

• Temaplaner i prosess

49
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Våre satsingsområder:

• Samarbeid for å nå målene

• Bærekraftige byer og samfunn

• Handling mot klimaendringene

• God helse

• God utdanning

• Innovasjon, digitalisering og 

næringsutvikling

• Økonomi

• Medarbeidere

Kommuneplanarbeidet – resulterte i følgende 
satsingsområder
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• 8 hovedmål

• 28 delmål

• 16 bygger på FN-målene, men er tilpasset og gjort 
relevante for Asker

• 12 er egne Asker-delmål relatert til øvrige 
utfordringer Askersamfunnet står overfor

• 91 strategier

Satsingsområder og mål er tverrsektorielle. 

Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at 

vi må arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå 

den utviklingen vi ønsker. 

Kommuneplanen består av…



Prinsipper for arbeidet med hovedmål og delmål
1. «As is» – bruke målene slik de er formulert fra FN

2. «As is» tilpasset Asker – en tilpasning av målene slik de er formulert fra FN

3. Egne Asker-mål – lage helt nye mål som gjelder for Asker



Prinsipper for arbeidet
FN-målene er ofte en salig blanding av mål og strategier…

Mål og strategier
må ryddes fra hverandre…

Målene rendyrkes som mål og 
gjøres relevante for Asker.
Årstallene tas ut. 

Strategiene skilles ut og 
beskrives i eget delkapittel. 

Noen eksempler

3.4: Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-
smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, 
og fremme mental helse og livskvalitet.

9.5: Styrke vitenskapelig forskning, oppgradere næringslivssektorenes 
teknologiske evne og kapasitet i alle land, særlig utviklingsland, herunder 
og innen 2030 ved å stimulere til innovasjon og ved en betydelig økning i antall 
ansatte innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet per million innbyggere, samt 
ved å øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling.

6.3: Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, 
avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og 
materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke 
gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis



Implementering i organisasjonen

• 8 hovedmål

• 28 delmål

• 91 strategier

Virksomhetsplan
Oppdragsbrev 

til virksomhetene

• Målene fordeles på 
tjenesteområdene

• Prioriteringer i 
perioden

• Drifts- og 
investeringstiltak

• Inneholder 
virksomhetens mål

• Inneholder oppdrag 
til virksomheten

• Virksomhetene skal 
selv definere 
konkrete tiltak

• Frist: 1. mars 2020

• Sendes fra 
kommunedirektøren 
til virksomhetene 
etter 
budsjettvedtaket i 
desember

• Gir virksomhetene 
rammer og føringer 
for iverksettelsen av 
handlings-
programmet

Temaplaner

• Utarbeides fra 2020 
og utover.

• Henter aktuelle 
delmål fra 
kommuneplanen



Handlingsprogrammet – fordeling av mål på tjenesteområder

• Satsingsområdene i 
kommuneplanen er 
tverrsektorielle og gjelder for alle 

tjenesteområder. 

• Alle tjenesteområder har ansvar 
for å følge opp hovedmålene i 
kommuneplanen. 

• I tjenesteområdekapitlene i 

handlingsprogrammet fremgår det 

hvilke delmål som er særlig 

relevante for hvert enkelt 

tjenesteområde. 
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Eksempel – tjenesteområde Oppvekst

(har særlig ansvar for å følge opp 20 av de 28 målene)



Handlingsprogrammet – prioriteringer i perioden

• Handlingsprogrammet beskriver hva 
tjenesteområdene skal prioritere i 
fireårsperioden for å møte utfordringene, 

følge opp strategiene og nå målene. 
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Eksempel – tjenesteområde Oppvekst

(8 prioriteringer)

• Harmonisering

• Trygt leke- og læringsmiljø

• Tidlig innsats, helhet og sammenheng

• Fremme tilhørighet og medborgerskap

• Klima og miljø

• Kompetanse og tjenesteinnovasjon

• Kapasitet i barnehager og skoler

• Planarbeid



Klimabudsjett fra 2021 
• Det skal for 2021 utarbeides et klimabudsjett som synliggjør ressursbehov 

og prioriteringer i arbeidet med å skape et klimavennlig samfunn. 

• Klimabudsjettet blir en integrert del av handlingsprogrammet. 
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Oppdragsbrev – tildeling av oppdrag til virksomhetene

• Basert på målene og prioriteringene i handlingsprogrammet, får 

virksomhetene gjennom oppdragsbrevet konkrete rammer og oppdrag
knyttet til iverksettelsen av handlingsprogrammet. 

• De konkrete oppdragene blir tildelt virksomhetene gjennom 

virksomhetsplanmodulen i Framsikt. 

• Noen oppdrag gjelder for alle virksomheter (tildeles fra kommunedirektør), 

mens de fleste oppdragene kun gjelder ett tjenesteområdene (tildeles fra 

direktør). 
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Oppdrag – eksempel tjenesteområde Oppvekst 
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Oppdragsoverskrift Detaljert beskrivelse

Gjennomføre harmoniseringsarbeid i tjenesteområde 
Oppvekst

Arbeidet med å harmonisere tjenestetilbudet for et likeverdig tilbud i hele 
kommunen skal videreføres og utvikles. Det innebærer at virksomheten skal bidra 
til felles rutiner, prosedyrer, forskriftsarbeid, planer og standarder.

Utarbeide og følge opp temaplaner - Oppvekst Følgende to temaplaner skal utarbeides og følges opp i 2020: 
- Barnehage
- Skole/utdanning
Virksomhetene skal bidra i relevant temaplanarbeid i eget tjenesteområde og 
innen andre tjenesteområder. Temaplan for personer med funksjonsnedsettelser 
utarbeides i samarbeid med tjenesteområde Velferd.

Videreutvikle helsefremmende praksis innen Oppvekst Virksomheten skal ha en helsefremmende praksis hvor helse, læring og utvikling 
ses i sammenheng og hvor hele mennesket i samspill med andre er i fokus. 

Sikre og fremme trygge og inkluderende leke- og 
læringsmiljøer

Virksomheten skal arbeide aktivt med å tilrettelegge for et godt psykososialt leke-
og læringsmiljø på alle arenaer. Virksomheten skal sørge for en inkluderende 
praksis med tanke på faglig, pedagogisk og sosial inkludering og skal arbeide 
aktivt med å utvikle fellesskapende læringsarenaer som fremmer barn og unges 
engasjement, motivasjon og læringsglede. Virksomheten skal utvikle sin praksis 
for å kunne håndtere utfordrende læringsmiljøer. Dette krever fleksibilitet i tilbudet, 
tydelig ansvarsfordeling og systematisk tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. 

Styrke barn og unges kompetanse om klima og miljø lokalt 
og globalt. 

Virksomheten skal samarbeide med andre tjenesteområder og aktører for å øke 
barn og unges kunnskap om klima og miljø for en bærekraftig utvikling, slik at de 
kan ta kloke valg og handle i tråd med dette.

Videreutvikle arbeidet med tjenesteinnovasjon i 
tjenesteområde Oppvekst -utprøving av tjenestedesign etter 
modell fra velferdslab

Styringsgruppen for velferdslab har vedtatt at velferdslab skal prøves ut i ulike 
tjenester i tjenesteområde Oppvekst. Virksomheten skal bruke 
tjenestedesign som arbeidsmetodikk etter modell fra Velferdslab.



Virksomhetsplan – fra oppdrag til konkrete tiltak

Basert på oppdragene skal virksomhetene i Framsikt selv definere konkrete tiltak for oppfølging lokalt i 

den enkelte virksomhet.
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Spesielt om temaplaner

Kan springe ut av ulike behov

• Lovpålagt

• Behov for politikkutforming knyttet til spesielle satsinger

Ulike typer temaplaner

• Tverrsektorielle

• Tjenestespesifikke

Temaplaner har tidligere blitt utformet svært 

forskjellig, og det har vært viktig å bli enige om en 

felles mal for hele kommunen. 

«En temaplan er en strategisk plan som 
omhandler et spesifikt tema eller fagområde



Mal for temaplaner

1. Forord

2. Sammendrag
• Hovedbudskap og hovedanalyse

3. Innledning
• Formål med planen
• Rammer og mandat for arbeidet
• Avgrensninger
• Medvirkning
• Iverksetting

4. Status, trender og utfordringer
• Bygger ofte på et mer omfattende 

kunnskapsgrunnlag (vedlegg)

5. Hovedmål og delmål
• Gjengi hvilke hovedmål og delmål fra 

kommuneplanen som er særlig relevante for det 
temaet planen omfatter

• Bør hente mål fra flere satsingsområder

6. Innsatsområder
• Beskrivelse av status, utfordringer og begrunnelse 

for valg av innsatsområder
• Strategier for å sikre måloppnåelse/tjenesteutvikling
• Indikatorer/nøkkeltall

7. Konsekvenser 
• Økonomiske og organisatoriske konsekvenser
• Sosiale konsekvenser
• Miljømessige konsekvenser

8. Vedlegg
• Kunnskapsgrunnlag
• Evaluering av forrige plan
• Oppsummering av høringsinnspill
• Definisjoner 
• Kilder og referanser
• Etc. 



Vi starter opp om 10 minutter. Nyt kaffen! 
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Resultatoppfølging og rapportering –
indikatorer og styringsdata i Framsikt
Ingvild H. Becke
Geir Graff



Mål – handling – resultat 

Hovedmål Delmål

Indikatorer og 
måling

Handling: 
Hvordan kommer vi dit?

Mål: 
Hvor skal vi?

Strategi TiltakOppdrag

Fremgangsmåter/veivalg/
endringer for å nå målet

Oppdragsbrev til 
virksomhetene

Konkret handling for å nå 
målene

Overordnet mål for satsings-
området. Verbalt beskrevet.

Delmål utledet fra hoved-
målet. Verbalt beskrevet. 

Aktivitet eller resultat som 
faktisk lar seg måle. 

Analyse Rapportering
Resultat:
Hvordan går/gikk det?

Analyse/vurdering av mål-
oppnåelsen. 



Måleindikatorene er en av mange kilder til kunnskap
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En samlet analyse av relevant 

styringsinformasjon skal bidra til å gi 

svar på om kommunen har nådd målene 

eller er på vei mot måloppnåelse. 

Fra «indikatorstyring» til 

«målstyring»…



Hvordan måle at vi når bærekraftsmålene?
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1. Måleindikatorer og tall knyttet til 
bærekraftsmålene

Pl
an

le
gg

in
g R

apportering
Styring og rapportering langs to hovedakser

2. Aktivitetsoppfølging - virksomhetsplan og politiske 
saker

https://www.globalcitiesinstitute.org/blog/gci-and-wccd-to-launch-new-iso-standards-for-smart-resilient-cities-alongside-iso-37120-revision


Planleggings- og styringsverktøy
• Hovedmål
• Delmål
• Strategier

• «Henter» aktuelle mål fra alle satsingsområder 
i KP

• Strategier for tjenesteutvikling (endringsbehovet 
for å nå målene og møte utfordringsbildet)

• Fordele delmålene fra KP på tjenesteområdene
• Prioriteringer i perioden – for å nå mål og løse 

utfordringer 
• Drifts- og investeringstiltak

• Oppdrag og tiltak – konkrete handlinger i 
virksomhetene

Framsikt
og

Prosjektportalen

Framsikt
(2020=>)
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Indikatorer/ måleindikatorer brukes for å 
måle om organisasjonen beveger seg i 

retning av målene den har satt seg. 

I en kommune vil indikatorer også være 

viktige for å angi konkrete politiske 
ambisjoner for de ulike delmålene. 

Hva er en måleindikator?
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Indikatorer er aktiviteter eller 

resultater som faktisk lar seg 

måle, og som indikerer om vi er på 

riktig vei mot målet. 



Hensikten med indikatorer
Fordeler: 

• Vi bruker indikatorer for å: 

• kvantifisere målsettingene

• overvåke fremgangen mot målene (endringer og trender)

• forenkle og gi støtte for beslutningstaking

• kommunisere resultater

Ulemper: 

• Indikatorer kan ta (for) mye oppmerksomhet bort fra selve målene

• Indikatorer kan bli vektlagt (for) mye i forhold til andre kunnskapskilder om måloppnåelse

Alt som måles, 
endrer seg!



Vanskelig å finne «riktige» indikatorer

• Må si noe om retning

• Må være viktige og relevante (prioritering)

• Må være påvirkelige/styrbare

• Må kunne måles

Når det viktige er vanskelig å 

måle, må vi passe på at det ikke 

er det som er lett å måle som blir 

det viktige…

Oberstløytnant Egil Daltveit



Nøkkeltall: Statistikk/tall uten ambisjonsnivå der vi primært sammenligner oss med andre (i dag og tilbake i 
tid). Et nøkkeltall kan være en beregning av flere tall, men må ikke være det.
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Bærum Drammen Norge
 2016 2017 2018 2018 2018 2018

Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og 
foreninger per lag som mottar tilskudd 
(kroner)
Kilde: KOSTRA

71 155 81 907 91 711 96 491 68 537 48 108

 
    

   
   

 

      
      

 

Asker

Indikator: Statistikk/tall med ambisjonsnivå der vi primært sammenligner oss med oss selv over tid – for å 
vise utvikling mot målet. En indikator kan være en beregning av flere tall, men må ikke være det. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og 
foreninger per lag som mottar tilskudd 
(kroner)
Kilde: KOSTRA

81 907 91 711 93000 95000 99000 100000 100000

 
      

       
  

     

Resultat Ambisjonsnivå

Indikatorer vs. nøkkeltall

NB: Dette er Asker kommunes egne definisjoner og innspill/ diskusjoner rundt disse er velkomne!



Indikatorer måler ulike ting – DFØs resultatkjede
• Det er viktig å være tydelig på hva indikatoren faktisk måler.

• Det bør være en logisk og relevant sammenheng mellom indikatoren og den effekten vi ønsker 

å oppnå. 

Kommunen kan direkte påvirke resultat Effektene er utenfor 
kommunens direkte kontroll



Kjennetegn for en indikator

• Er en konkretisering av målene (hvor mye/lite) – tallfestet ambisjonsnivå 

• Skal knyttes til målene eller strategiene

• Er et politisk verktøy

• Kan måle endring raskt eller langsomt (NB: Må likevel oppleves som relevant å måle i 
planperioden)

• Kan måle «alt» i Askersamfunnet: Innbyggerne, frivilligheten, næringslivet, kommunal 
virksomhet osv. 

• Bør måle noe som kommunen helt eller delvis kan påvirke

• Skal benyttes til måling, analyse og rapportering i planperioden, sammen med andre kilder til 
kunnskap om måloppnåelse. Frekvens ikke avklart.
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Hva bør være indikator og hva ikke? 
Noen forslag til kjøreregler

• Tallet er nødvendig for å konkretisere målet/ målene i 

planperioden

• Tallet kan tildeles et ambisjonsnivå

• Tallet gir politikere god informasjon til styring

• Tallet beskriver effekt for brukere eller samfunn
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JA, hvis:

• Tallet er mest nyttig for å sammenligne oss med andre

• Tallet ikke kan tilknyttes et ambisjonsnivå

• Tallet kan bidra til at politisk styring blir for detaljert (inn 

mot administrasjonen)

• Tallet beskriver tjenesteproduksjon/ innsatsfaktorer mer 

enn effekt

NEI, hvis:



Vi har mange potensielle datakilder



I tillegg finnes det en «skog» av indikatorsett 
«der ute». 

https://www.globalcitiesinstitute.org/blog/gci-and-wccd-to-launch-new-iso-standards-for-smart-resilient-cities-alongside-iso-37120-revision


Vi trenger navigeringshjelp!

• Det mangler en standardisert måte å 

klassifisere hva indikatorer faktisk måler –
(KS/Menon m.fl foreslo en start på sortering i gevinstprosjektet for 

reformkommuner. )

• Vi trenger en sorteringsmodell for å vite mer 

om ulike indikatorsett. Dette kalles gjerne en 

taksonomi, eller «felles briller» å se 

indikatorsettene gjennom.



Her er et 

eksempel fra 

forskere i Finland 

og Nederland som 

vi nå ønsker å 

videreutvikle
Indikator

Indikatorens
«utviklings-

fokus»
(Hva sier 

indikatoren mest 
om?)

Bærekraft ?

Sosialt

Miljømessig

Økonomisk

«Smarthet» ?
Hard (Dingser og 
infrastruktur)

Myk (Folk, kompetanse mm)

Indikatortype
(hva måler 

indikatoren mest, 
innsats eller 

effekt?)

Input

Prosess

Output

Resultat

Effekt

Tjeneste-
sektor

(For hvilke(t) 
tjenesteområde(r) 

er indikatoren 
mest gyldig?)

• Naturlig miljø

• Bygget miljø

• Vann og avfall

• Transport

• Energi

• Økonomi

• Utdanning, kultur, innovasjon og 
vitenskap

• Helse, velvære og trygghet/sikkerhet

• Styring og innbyggerinvolvering

• IKT



Sorterer vi, kan vi finne ut hva 
indikatorsettene egentlig måler:

Her ser vi f.eks. 

at disse 7 

indikatorsettene 

i sum måler 

veldig lite på 

«Prosess»



KS FOUprosjekt i 2020-2021
For å få mer kunnskap om status på regionalt/kommunalt nivå, etablerer KS et 
FOUprosjektet med to hovedleveranser :

1. Etablere en felles taksonomi for å få oversikt over tilgjengelig indikatorer for å måle 
bærekraft

2. Se på mulighetene for et utvidet indikatorsett for Norge, som baserer seg på 
tilgjengelig statistikk



Operasjonalisering av helheten gjennom 
Framsikt
Ingeborg Fønstelien
Trine Lie Andersen
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