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Innledning

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en 

forutsetning for at Asker kommune kan ivareta sin rolle 

som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. 

Dette heftet beskriver overordnede prinsipper og føringer 

for ledelse og styring i kommunen. 

Kommunens ledere skal gi retning, utnytte handlings-

rommet og være resultatorientert. Videre skal lederne 

legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som 

fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og 

læring, forbedring og innovasjon. 

Ledere har også ansvar for å etablere og følge opp 

administrative rutiner og systemer som skal sikre god 

virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige tjenester 

til innbyggere og brukere. Videre har ledere ansvar for 

kommunikasjon og informasjon, jf. kommunelovens § 4. 

Plan- og styringssystemet skal ivareta både de folke-

valgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og 

rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak og 

styringssignaler. 

Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal legge til rette for muligheter 
for innbyggerne, brukerne, næringslivet og frivilligheten. Med verdiene åpenhet, 
troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende 
og ansvarsbevisst lokalsamfunn. Det meste dreier seg om mennesker, og Askers 
innbyggere skal stå i sentrum for alt vi gjør.

Plan- og styringssystemet skal også sikre oppfølging av 

de fire sentrale utfordringene som er gjennomgående for 

alle tjenesteområder:

 

Forebygging og tidlig innsats

God helhet og samhandling

God kvalitet

Nødvendig kompetanse

Vi skal skape en felles, helhetlig ledelsesplattform i Asker 

kommune. Lederutviklingsprogrammet fra 2015/2016 er 

et viktig tiltak for å oppnå dette. 

Videre skal vi legge vekt på forenkling og modernisering. 

Økt fokus på digitalisering, samhandling og samordning 

skal bidra til at ledere kan bruke mindre tid til administra-

sjon og mer tid til tjenesteutvikling og ledelse. 

Asker, januar 2015

Lars Bjerke

Rådmann

■

■

■

■
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Visjonen for Asker-samfunnet er:   

Asker – Mulighetenes kommune

Kommunens verdier er:  
Åpenhet – Troverdighet – 
  Gjensidig respekt

Ledelse og styring i Asker kommune

6



LeDeLSe oG StyRiNG i ASKeR KommuNe  |  7

1�1 Visjon og Verdier

Kommunens visjon og verdier er retningsgivende for  
alle ledere og medarbeidere i organisasjonen, og ligger  
til grunn for alle plan- og styringsprosesser. 

Åpenhet innebærer at ledere og medarbeidere praktise-

rer åpen kommunikasjon både internt og eksternt. Asker 

kommune er åpen om alt organisasjonen foretar seg og 

praktiserer meroffentlighet. 

troverdighet betyr at ledere og medarbeidere i alle sam-

menhenger opptrer ekte, pålitelig og redelig.

Gjensidig respekt innebærer at ledere og medarbeidere 

gjennom sine holdninger anerkjenner andre mennesker 

som likeverdige og opptrer i samsvar med dette. 

 

1�2 LederroLLen og prinsipper for  
god LedeLse

Virksomhetsstyring handler om ledelse. Gode plan- og 

styringsprosesser forutsetter et lederskap som gir retning, 

ser muligheter og er opptatt av å oppnå resultater. 

Ledelse innebærer å påvirke prosesser for å nå fastsatte 

mål. Dette forutsetter både strategisk, faglig, personal-

messig og administrativ ledelsesaktivitet. 

lederrollen består av to hovedelementer: 

Ledelse: Ledere skal legge til rette for en organisa-

sjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidspro-

sesser, godt medarbeiderskap og læring, forbedring og 

innovasjon.  

administrasjon: Ledere skal etablere og følge opp 

administrative rutiner og systemer som skal sikre 

god virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige 

tjenester til innbyggere og brukere.

Ledelse kan deles inn i støttende og styrende lederatferd. 

en leder må til enhver tid vurdere hvilken lederadferd 

som er mest hensiktsmessig i den aktuelle situasjonen 

(situasjonsbestemt ledelse). 

Støttende lederatferd innebærer å legge til rette for 

samarbeidsprosesser hvor medarbeidernes ressurser 

utnyttes på best mulig måte for å nå fastsatte mål.

Lederen som støttespiller – medarbeideren 

leverer arbeid og tjenester av god kvalitet gjen-

nom at leder bevisstgjør om ressurser, talent og 

potensial, og oppmuntrer, lytter, stiller spørsmål 

og er til stede.

Lederen som nettverkshjelper – medarbeideren 

leverer arbeid og tjenester av god kvalitet gjen-

nom at leder gir tilgang på nettverk og bevisst-

gjør om bruk av interne og eksterne nettverk.

Styrende lederatferd innebærer tett styring og oppføl-

ging av medarbeiderne, der lederen tar beslutninger 

om arbeidsoppgaver og måten de utføres, for å nå 

fastsatte mål. 

Lederen som veiviser – medarbeideren leverer 

arbeid og tjenester av god kvalitet gjennom at 

leder deler erfaringer, gir råd og går foran som 

rollemodell.

Lederen som pådriver – medarbeideren leverer 

arbeid og tjenester av god kvalitet gjennom at 

leder gir konstruktive tilbakemeldinger og setter 

ting inn i nye perspektiver.

1 Ledelse

■

■

■

■
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Det er forventet at ledere i Asker kommune jobber syste-
matisk mot å nå mål, utviser støttende og styrende lede-
ratferd og leder med åpenhet, troverdighet og gjensidig 
respekt, for å skape muligheter for brukere, innbyggere 
og medarbeidere. 

Videre er det forventet at ledere evner å gjøre riktige 

prioriteringer, og tilrettelegger for gode prosesser i plan-

legging og gjennomføring av arbeidet. Asker kommune er 

en kunnskapsbedrift. Ledelse av ansvarliggjorte medarbei-

dere i en kunnskapsbedrift krever særlig oppmerksomhet 

på den menneskelige dimensjonen ved ledelse. 

Kommunikasjon og informasjon er virkemidler for å nå 

kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god 

måte. Kommunikasjon bør være en del av både planleg-

ging og gjennomføring av tiltak og prosesser. Kommunens 

ledere har ansvar for å ivareta nødvendige informasjons- 

og kommunikasjonstiltak.

Det er utarbeidet et forslag til visjon og prinsipper for god 

ledelse i Asker kommune. Visjonen og prinsippene tar 

utgangspunkt i transformasjonsledelse og situasjonsbe-

stemt ledelse som overordnede ledelsesteorier, og skal 

drøftes og bearbeides gjennom lederutviklingsprogram-

met i 2015/2016.

foreløpige prinsipper for god ledelse i asker kommune:

Foreløpig visjon for ledelse i Asker kommune:   

    Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår 
        resultater sammen med andre. 

sammen med andre: 

tar del i og tar ansvar for 

tverrfaglig samarbeid i og 

utover egen organisasjon. 

Skaper samhandlingsarenaer 

for bedre måloppnåelse (team 

og teamledelse).

griper mulighetene: 

tilpasser lederstil til situasjon 

og person.

Har mot til å ta kalkulert risiko 

innenfor handlingsrommet.

motiverer til læring og 

fornyelse.

Viser vei:  

Formidler mening, hensikt og 

setter retning for å nå mål. 

er en god rollemodell gjennom 

å praktisere ord i handling. 

oppnår resultater: 

tydeliggjør forventinger.

Jobber kontinuerlig med 

å utnytte tilgjengelige 

ressurser best mulig. 

Ledelse og styring i Asker kommune
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1�3 forenkLing og digitaLisering

For å kunne utøve effektiv og god ledelse, er tid og prio-

ritering to viktige faktorer. Kommunen har mange krav til 

rapportering og dokumentasjon som er nødvendige i en 

profesjonell organisasjon. 

Riktig bruk av digitalisering kan forenkle administrative 

prosesser og legge til rette for bedre tjenester til innbyg-

gerne. Regjeringens satsning på «digitalt førstevalg» gir 

føringer for hvordan kommunene og andre offentlige 

aktører innretter sin virksomhet. 

Funksjonelle arbeidsprosesser og tett integrerte iKt-

løsninger bidrar til å redusere dobbeltarbeid og fjerne 

tidstyver. Økt digitalisering muliggjør større gjenbruk 

og deling av data, og reduserer behovet for tidkrevende 

manuell registrering og rapportering. 

Rådmannen er opptatt av å legge til rette for at ledere 

kan bruke mindre tid til administrasjon og mer tid til 

tjenesteutvikling og ledelse. Økt fokus på digitalisering, 

samhandling og samordning skal bidra til dette. 

Utvikling er å vikle ut flokene

Det er viktig å ha en praktisk tilnærming til arbeidet med 

forenkling og utvikling. Det motsatte av «utvikling» er 

«innvikling». Hver gang kommunen vurderer å endre eller 

ta i bruk nye systemer og administrative prosesser, må det  

vurderes om disse vil føre til «utvikling» eller «innvikling». 

Rådmannen har derfor utarbeidet en sjekkliste for foren-

klingsarbeidet i Asker kommune. 

Ved planlegging av nye utviklingstiltak skal det  

vurderes om tiltaket bidrar til:

mer effektiv tidsbruk

Å redusere dobbeltarbeid

At vi gjør færre feil

Økt deling og spredning

Lavere kostnad

Kapittel 7 gir en oversikt over oppfølgingsaktiviteter i 

arbeidet med å digitalisere og forenkle plan- og styrings-

prosessene i Asker kommune. 

■

■

■

■

■
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prinsipper for virksomhetsstyring

Ledelsesfilosofi

organisasjonsform

o
p
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dr

ag

r
es

ul
ta

t

mål og resultat-
styring

gjennom føring 
av politiske 

vedtak

etterlevelse 
av lover 

og forskrifter

risikostyring 
og kontinuerlig 

forbedring

effektiv ressurs-
anvendelse

Læring, 
forbedring og 

innovasjon

Linjestyring
Styring av basisorganisasjon

prosjektstyring
Styring av en midlertidig organisasjon som et prosjekt eller program

kontraktstyring
Styring av tjenester som ikke produseres i egen regi

eierstyring
Styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis

LeDeLSe oG StyRiNG i ASKeR KommuNe  |  11

Kommunen er grunnmuren i det norske demokratiet, og 
ivaretar en rekke funksjoner innen tjenesteproduksjon, 
myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. 

Kommunens overordnede oppdrag er beskrevet i kom-

muneloven. Formålet med loven er å legge forholdene 

til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, en 

bærekraftig utvikling og en tillitsskapende forvaltning 

med høy etisk standard. 

Gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at 

kommunen får ivaretatt sin rolle som tjenesteyter, sam-

funnsutvikler og demokratisk arena. 

Plan- og styringssystemet i Asker kommune er helhetlig, 

og skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strate-

gisk styring og prioritering, og rådmannens ansvar for å 

iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Plan- og 

styringssystemet omfatter en rekke plan- og styringspro-

sesser som fremgår av årshjulet. 

Plansystemet består av kommunens overordnede og 

politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og 

prioriteringer blir gjennomført. 

Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens 

verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, 

mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at 

kommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv 

måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske 

rammer.

modellen under illustrerer det helhetlige plan- og 

styringssystemet i Asker kommune.

2 Helhetlig plan- og 
styringssystem

Løsningsvalg

Ledelse og styring i Asker kommune
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Asker kommune er administrativt organisert i en tonivå-
modell med to fullmaktsnivåer: Rådmannen (fullmakts-
nivå 1) og virksomhetslederne (fullmaktsnivå 2). 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, 

og rådmannsfunksjonen utøves av rådmannen selv, 

direktører og sjefer. All myndighet som kommunestyret 

er tillagt gjennom kommuneloven, og som kan delegeres 

til rådmannen, er videredelegert til rådmannen gjennom 

delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret. 

Virksomhetslederne leder, styrer og kontrollerer virksom-

heten etter delegert myndighet fra rådmannen. Virksom-

hetslederne har alle rådmannens fullmakter med unntak 

av oppsigelse, samt å binde opp senere års budsjetter/

overskridelser. 

Prinsippene for delegasjon legger til grunn at myndighet 
kan delegeres videre, men ikke ansvaret for å påse at 

myndigheten som er delegert blir forsvarlig utøvd. 

Rådmannen har ansvar for å følge opp at myndighet 

delegert til virksomhetslederne blir forsvarlig ivaretatt. 

Videre har virksomhetslederne ansvar for å følge opp at 

den myndigheten som er delegert fra rådmannen blir 

utøvd forsvarlig. Dette innebærer at både rådmannen og 

virksomhetslederne skal ha betryggende kontroll (intern-

kontroll) med virksomheten, jf. kommunelovens § 23. 

Som støtte i arbeidet med å ivareta dette ansvaret har 

kommunen etablert et Felles ledelsessystem. Felles le-

delsessystem består av rutinebeskrivelser og dokumenter 

som oppdateres løpende, og som skal sikre at kommunen 

utvikler seg som ønsket, overholder lover og regler, og at 

det er kvalitet og effektivitet i tjenestene. 

Felles ledelsessystem er iSo-sertifisert i henhold til iSo-

standardene for Kvalitetsstyring (9001), ytre miljø (14001) 

og informasjonssikkerhet (27001). i tillegg er Samfunns-

ansvar (26000) implementert som en veiledende stan-

dard. 

modellen på neste side illustrerer forbedringssirkelen 

(PuFF-sirkelen) for virksomhetsstyring og ledelse. 

Ledelse og styring i Asker kommune
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analyse

Beslutninger om tjenestekvalitet,

effektivisering og innovasjon

Bms-resultater

nøkkeltall

lederdialog

håndtering av risiko

håndtering av avvik

rapportering

tilsyn og revisjoner

tjenesteproduksjon

Forvaltningsoppgaver

Planstrategien

kommuneplanen

handlingsprogrammet med Bms-mål 

ros-analyser

Virksomhetsplaner

lederavtaler

Planlegge

Vedta styringsdokumenter 

med mål, rammer og krav

Følge opp

Vurdere resultatet i forhold

til mål, rammer og krav

Forbedre

iverksette tiltak
for kontinuerlig 

å forbedre 
tjenestene og 
forvaltningen

utføre

utføre tjenester 
i henhold til
styrings-

dokumentene

Elementene i forbedringssirkelen (PUFF-sirkelen) ligger 
til grunn for all ledelsesmessig aktivitet knyttet til kom-
munens plan- og styringssystem.

Plan- og styringsprosessene beskriver hvordan ledere skal 

planlegge og utføre aktiviteter for å sikre kvalitet i tjenes-

tene og forvaltningen. Ledere skal følge opp resultatene i 

henhold til de mål og krav som er satt, og bruke resulta-

tene som grunnlag for tiltak for kontinuerlig å forbedre 

tjenestene og forvaltningen.

Gode plan- og styringsprosesser forutsetter et lederskap 

som gir retning, utnytter handlingsrommet og er resulta-

torientert. Samtidig må lederne legge til rette for en ar-

beidskultur som fremmer læring, forbedring og innovasjon 

i hele organisasjonen. Alle plan- og styringsprosesser skal 

gjennomføres med bakgrunn i kommunens verdigrunnlag, 

og verdiene skal være retningsgivende for den enkeltes 

adferd. 

Hovedavtalen og Asker kommunes interne retningslinjer 

for medbestemmelse og medvirkning utgjør rammeverket 

for partssamarbeidet i kommunen. Grunntanken er at et 

godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse skal 

bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune 

til beste for innbyggerne. 

Kommunen har en etablert struktur for medbestemmelse. 

tillitsvalgtapparatet deltar i Partssammensatt utvalg 

(PSu), rådmannens medbestemmelsesmøte, Arbeidsmil-

jøutvalget (Amu) og i lokale medbestemmelsesmøter i 

virksomhetene. en rekke av de sentrale plan- og styrings-

prosessene som er beskrevet i årshjulet skal drøftes med 

de tillitsvalgte i medbestemmelsesmøter sentralt og 

lokalt. 

Asker kommune legger stor vekt på medvirkning fra inn-

byggere og brukere i arbeidet med utvikling av kommu-

nens tjenestetilbud. Kommunen benytter i dag flere ulike 

arenaer og tiltak for medvirkning, og enkelte av disse er 

lovpålagte. medvirkning kan finne sted både på individ-

nivå i den direkte dialogen mellom tjenesteutøver og 

tjenestemottaker, og på systemnivå knyttet til tjenesteut-

vikling og tjenestekvalitet og mer generell karakter.

Ledelse og styring i Asker kommune
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Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale  
føringer og politiske vedtak. Kommunens plansystem sikrer en helhetlig oppfølging av planene og oppgavene  
som følger av disse. 

Figuren under viser Asker kommunes plansystem. Alle kommunens overordnede planer vedtas av kommunestyret. 

3�1 pLanstrategien

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode 

(fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstitu-

ering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og 

langsiktige samfunnsplanlegging. 

Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer 

som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å 

vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommu-

nens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. 

Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere 

hele eller deler av kommuneplanen.

3�2 kommunepLanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske 

styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg 

for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en 

samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides 

for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kom-

muneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 

nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvor-

dan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne 

skal revideres årlig. i Asker kommune innarbeides kom-

muneplanens handlingsdel i handlingsprogrammet. 

3 Plansystemet

kommuneplan

samfunnsdel arealdel

Handlingsprogram

plan-
strategi

grunnlagsdokumenter
statlige føringer

regionale føringer
kommunale føringer

kommunedelplaner

Virksomhetsplaner reguleringsplaner

Ledelse og styring i Asker kommune
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Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes, 

utarbeides det et planprogram for kommuneplanen. 

Planprogrammet beskriver hvilke temaer som planlegges 

revidert i kommuneplanen, utredningsbehov og medvir-

kningsprosesser. 

3�3 HandLingsprogrammet

Alle kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan 

som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 

utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økono-

miplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst de 

fire neste budsjettårene. i Asker kommune innarbeides 

økonomiplanen sammen med årsbudsjettet i handlings-

programmet. 

Handlingsprogrammet inneholder økonomiske rammer, 

mål og planlagte aktiviteter for kommende fireårsperiode. 

De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i 

kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. 

3�4 feLLes gjennomgÅende pLaner

Kommunen har flere gjennomgående planer som gjelder 

for hele organisasjonen. Disse revideres normalt hvert 

fjerde år, og mål og tiltak innarbeides i handlingsprogram-

met og/eller virksomhetsplanene for oppfølging. 

De gjennomgående planene er:

 

Arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014

iKt-strategi for perioden 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015

innovasjonsstrategi 2014-2017

3�5 VirksomHetspLaner

mål og tiltak fra handlingsprogrammet, felles gjennom-

gående planer og annet relevant planverk som følger av 

planstrategien, videreføres og følges opp i virksomhets-

planene. 

Virksomhetsplanen er et administrativt dokument som 

skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, 

tiltak og resultater, samt oppfølging av politiske vedtak, 

lover og forskrifter. 

■

■

■

■

■

Ledelse og styring i Asker kommune

15



16  |  LeDeLSe oG StyRiNG i ASKeR KommuNe

4 Styringssystemet
4�1 VirksomHetsstyring – definisjon

Virksomhetsstyring i Asker kommune defineres på  

følgende måte:

Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig  
aktivitet, styring og kontroll som skal bidra til 
å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og 
mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i 
tjenestene. 

Virksomhetsstyringen omfatter begge fullmakts-
nivåene og skal sikre at styringen skjer likt og 
samordnet mellom og innen tjenesteområdene

Virksomhetsstyring omfatter primært administrativ  

styring på fullmaktsnivå 1 og 2, og ikke politisk styring.

4�2 prinsipper for VirksomHetsstyring

Det er utarbeidet seks likestilte prinsipper for virksom-

hetsstyring. 

Virksomhetsstyringen skal: 

Baseres på mål- og resultatstyring

sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak

sikre etterlevelse av lover og forskrifter

Baseres på risikostyring og kontinuerlig  

forbedring

sikre effektive arbeidsprosesser og riktig  

ressursanvendelse

sikre læring, forbedring og innovasjon

■

■

■

■

■

■

Ledelse og styring i Asker kommune
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mÅL- og resuLtatstyring

Virksomhetsstyringen skal baseres på mål- og  

resultatstyring.

Dette innebærer at det skal planlegges og settes mål, og 

at resultatene skal måles og følges opp for å avdekke av-

vik og kontinuerlig forbedre og videreutvikle tjenestene. 

Hovedmålet for utviklingen av Asker-samfunnet er defi-

nert i kommuneplanen. i tillegg består kommuneplanen 

av mål og strategier innenfor utvalgte satsningsområder. 

Disse er av overordnet karakter og blir operasjonalisert 

blant annet gjennom handlingsprogrammet. 

Balansert målstyring (BmS) innebærer å sette tydelige 

mål og foreta systematisk måling av resultatene. Det er 

utarbeidet felles gjennomgående mål for alle kommu-

nens virksomheter, samt unike mål for tjenesteområdene. 

målene er inndelt i seks fokusområder. BmS innebærer 

forenkling og prioritering, og bidrar til at man på en enkel 

og oversiktlig måte kan følge utviklingen innen de mest 

sentrale områdene i kommunen.

Hensikt

sikre kontinuerlig forbedring og videreutvikling 

av tjenestene gjennom regelmessig oppfølging 

og analyse av resultatene.

sikre læring og utvikling i organisasjonen.

De overordnede målene for utviklingen av 

Asker-samfunnet blir vedtatt hvert fjerde år 

som en del av kommuneplanen. BmS-målene 

blir vedtatt hvert år som en del av handlings-

programmet. 

Virksomhetene får tildelt økonomiske rammer, 

mål og andre føringer for tjenesteproduksjo-

nen i perioden gjennom oppdragsbrevet til 

handlingsprogrammet.

Det inngås lederavtaler mellom rådmannen 

og virksomhetslederne, samt mellom virk-

somhetslederne og mellomlederne. Leder-

avtalen forplikter partene til å gjennomføre 

mål og tiltak innen de rammer og fullmakter 

som er gitt. Virksomhetsplanen er en del av 

lederavtalen. 

Det gjennomføres halvårlig resultatoppfølging 

(lederdialog) mellom rådmannen og virksom-

hetslederne. Dette skal sikre måloppnåelse og 

overholdelse av rammer. Ved avvik eller risiko 

for avvik skal det iverksettes korrigerende og 

forebyggende tiltak. 

prosess

sentrale dokumenter

Kommuneplanen

Handlingsprogrammet

oppdragsbrevet

Lederavtaler

Virksomhetsplaner

RoS-analyser

■

■

■

■

■

■

■

■
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gjennomføring aV poLitiske Vedtak

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv  

gjennomføring av politiske vedtak.

Dette innebærer at det skal være etablert systemer som 

sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt. 

Den enkelte saksbehandler har ansvar for at politiske 

saker er utredet i samsvar med prinsippet om fullført 

saksbehandling, at alternative løsninger kommer klart 

frem og at vedtak blir iverksatt. 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for at alle saker 

som legges frem for politiske organer er fullstendig og 

korrekt utredet, at sakene legges frem i henhold til opp-

satte frister, og at vedtak blir fulgt opp og iverksatt. 

Virksomhetsledere skal holde seg orientert om de vedtak 

som direkte gjelder eget ansvarsområde, samt forhold 

som berører alle virksomheter i kommunen. All tjenes-

teutøvelse og saksbehandling skal være i samsvar med 

politiske vedtak og øvrige administrative retningslinjer og 

instrukser.

Hensikt

sikre at politiske vedtak blir fulgt opp og iverk-

satt, slik at kommunen utvikler seg i tråd med 

de folkevalgtes føringer. 

sikre et godt og troverdig lokaldemokrati, og 

en tillitsskapende forvaltning med høy etisk 

standard.

Saksbehandler har ansvar for at politiske  

vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Rådman-

nen har etablert internkontrollsystemer for 

å sikre dette. 

iverksettelse av politiske vedtak sikres også 

gjennom oppdragsbrev til handlingsprogram-

met, lederdialog, lederavtaler og virksomhets-

planer.

Det følger av delegeringsreglementet at det 

skal rapporteres til politisk nivå på enkelt-

vedtak fattet av rådmannen, eller som er 

videredelegert til virksomhetslederne. Rap-

porteringen skal sikre at den som har delegert 

myndigheten fra seg har betryggende kontroll 

(intern styring og kontroll).

prosess

sentrale dokumenter

Kommuneplanen

Handlingsprogrammet

Politiske saker

oppdragsbrevet

Lederavtaler

Virksomhetsplaner

Rådmannens saksliste

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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etterLeVeLse aV LoVer og forskrifter

Virksomhetsstyringen skal sikre etterlevelse av lover 

og forskrifter.

Dette innebærer riktig saksbehandling og tjenesteutøvel-

se, samt ivaretakelse av kommunens juridiske interesser 

som forvaltningsmyndighet, tjenesteprodusent og eier. 

All tjenesteutøvelse og saksbehandling skal være i 

samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Begge full-

maktsnivåer skal ha oversikt over og sikre etterlevelse 

av gjeldende lover og forskrifter som har betydning for 

oppgaveutførelsen. utredning av eventuelle juridiske pro-

blemstillinger skal inngå som ledd i all saksbehandling.

Hensikt

Å etterleve lover og forskrifter skal beskytte 

brukere, innbyggere og samfunnet mot usaklig-

het, forskjellsbehandling og vilkårlighet fra 

kommunens side.

sentrale dokumenter

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

instrukser

Referat som viser årlig  

gjennomgang av lover  

og forskrifter

Rådmannen er ansvarlig for å etablere og 

vedlikeholde prosesser som sikrer at organi-

sasjonen overholder lover og forskrifter.

Virksomhetsleder er ansvarlig for at virksom-

heten gjennom sine prosesser har oversikt 

over og etterlever de til enhver tid gjeldende 

lover og forskrifter som styrer virksomheten. 

Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å sette seg 

inn i de kravene som gjelder for eget arbeid, 

og holde seg oppdatert om endringer.

prosess

■

■

■

■

■

■
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risikostyring og kontinuerLig forbedring

Virksomhetsstyringen skal baseres på risikostyring og 

kontinuerlig forbedring.

Risikostyring innebærer å analysere usikkerhet og iverk-

sette tiltak for å forebygge svikt og mangler ved tjenes-

tetilbudet. Risikostyring fjerner ikke all usikkerhet, men 

fører til en lavere sannsynlighet for at uønskede hendelser 

inntreffer.

Fullmaktsnivåenes ansvar for internkontroll fremgår blant 

annet av kommuneloven og annet lovverk, kommunens 

delegeringsreglement og interne rutiner. internkontroll 

er en del av daglig ledelse og styring innen og mellom 

fullmaktsnivåene. 

Kontinuerlig forbedring og utvikling av forvaltning og 

tjenester innebærer at rådmannen og virksomhetene 

etablerer system og kultur for læring og kunnskapsdeling 

etter tilbakemeldinger fra brukere og innbyggere, hendel-

ser, måloppnåelse og andre resultater. 

Kommunen bruker AskerDialogen for håndtering av 

tilbakemeldinger på kvalitet fra innbyggere og brukere, 

samt uønskede hendelser og forbedringsforslag internt i 

virksomheten.

Hensikt

ros-analyser bidrar til å forebygge uønskede 

hendelser eller mangler ved tjenestetilbudet 

som kan ha konsekvenser for brukere, innbyg-

gere, ansatte og lokalsamfunnet. 

sentrale dokumenter

oppdragsbrevet

Lederavtaler

RoS-analyser

Statistikk fra  

AskerDialogen

RoS-analyser skal gjennomføres på begge 

fullmaktsnivåer, og bør omfatte forhold som 

kan innvirke på måloppnåelse og overhol-

delse av lover og regler, politiske vedtak, 

økonomiske rammer og interne rutiner. Det 

skal ved behov iverksettes risikoreduseren-

de tiltak. Det skal gjennomføres en evalu-

ering av i hvilken grad risikoen ble redusert 

og bidro til forbedring av tjenesteytingen.

Risikoanalyser skal dokumenteres og følges 

opp gjennom regelmessig resultatoppfølging 

og lederdialog. 

uønskede hendelser og forbedringer skal 

registreres og håndteres. Det skal iverksettes 

tiltak for å forebygge at uønskede hendelser 

gjentar seg. 

Nøkkeltall og annen styringsinformasjon skal 

analyseres som grunnlag for læring og konti-

nuerlig forbedring av tjenestene.

prosess

■

■

■

■

■
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effektiVe arbeidsprosesser og riktig  
ressursanVendeLse

Virksomhetsstyringen skal sikre effektive arbeidspro-

sesser og riktig ressursanvendelse.

Virksomhetsstyringen skal sikre en hensiktsmessig 

organisering, effektive arbeidsprosesser og god ressursan-

vendelse. Dette skal sikre at innbyggerne mottar tjenes-

ter av rett kvalitet og til rett tid, og at organisasjonens 

økonomiske og personalmessige ressurser blir benyttet 

på en effektiv måte og innenfor de vedtatte økonomiske 

rammer. 

elementene i forbedringssirkelen (PuFF-sirkelen) ligger til 

grunn for utforming av de enkelte arbeidsprosessene. Det 

er vesentlig å identifisere risikoen for svikt eller mangler, 

og å iverksette og følge opp forebyggende og risikoredu-

serende tiltak.

Virksomheten skal styres innenfor de mål og budsjett-

rammer som hvert år vedtas av kommunestyret gjennom 

handlingsprogrammet. en ansvarlig økonomistyring som 

følger handlingsreglene for drift og investeringer bidrar til 

et godt økonomisk handlingsrom som sikrer stabil drift og 

god bruk av ressurser.

Hensikt

effektive arbeidsprosesser, samordning og rik-

tig ressursanvendelse skal sikre at innbyggerne 

mottar tjenester av rett kvalitet til rett tid.

organisasjonen skal styres innenfor de mål og 

budsjettrammer som kommunestyret vedtar 

hvert år gjennom handlingsprogrammet.

sentrale dokumenter

Handlingsprogrammet

oppdragsbrevet 

Virksomhetsplaner

Lederavtaler

Arbeidsgiverpolitisk  

plattform 

Anskaffelsesstrategien

organiseringen av virksomheten skal sikre 

god helhet, samhandling og samordning på 

tvers av fag- og tjenesteområder, effektiv 

oppgaveløsning og kvalitet for brukerne. 

organiseringen skal ivareta krav til rolledeling 

og derigjennom sikre en reell internkontroll.

Arbeidsprosessene etableres ut fra forutgåen-

de analyse av risiko. tiltak for å standardisere, 

effektivisere og kvalitetssikre arbeidsproses-

sene skal være en del av arbeidet for kontinu-

erlig å forbedre tjenestene. Arbeidsprosessene 

skal dokumenteres i Felles ledelsessystem.

prosess

■

■

■

■

■

■

■

■
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Læring, forbedring og innoVasjon

Virksomhetsstyringen skal sikre læring, forbedring og 

innovasjon. 

Dette innebærer at organisasjonen skal sikre kontinuerlig 

utvikling av tjenestene og medarbeidernes kompetanse. 

For å kunne møte velferdsutfordringene og opprettholde 

tjenestekvaliteten og kommunens rolle som samfunnsut-

vikler, kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse. 

Kommunen skal effektivisere og videreutvikle tjeneste-

tilbudet gjennom å bygge en åpen, dynamisk og robust 

innovasjonskultur. Det er nødvendig med større grad av 

deling og samarbeid på tvers av virksomheter og tjeneste-

områder. Videre skal det legges vekt på kompetanseutvik-

ling rettet mot strategiske kompetanseområder. 

Ledere har ansvar for å etablere system og kultur for 

læring og kunnskapsdeling. Videre har Kunnskapssenteret 

en sentral rolle som møteplass og arena for kunnskapsde-

ling og kompetanseutvikling på tvers i organisasjonen. 

Kunnskap om virksomhetens risikoområder er en forutset-

ning for innovasjonsarbeidet. Arbeidet med forbedring og 

videreutvikling av tjenestene må skje ut fra en metodisk 

tilnærming basert på kalkulert risiko. 

Hensikt

gjennom kontinuerlig læring, forbedring og 

innovasjon skal organisasjonen bli bedre rustet 

til å møte komplekse utfordringer på smartere 

og mer effektive måter. 

sentrale dokumenter

Kommuneplanen

Handlingsprogrammet

oppdragsbrevet

Lederavtaler

Virksomhetsplaner

RoS-analyser

Arbeidsgiverpolitisk plattform

innovasjonsstrategien 

Alle enheter skal ha eller innhente tilstrekkelig 

kompetanse til å ivareta korrekt saksbehandling 

og tjenesteutvikling. Kompetanseutvikling skal 

vektlegges og rettes mot strategisk viktige kom-

petanseområder. Alle enheter skal ha kompetan-

seutviklingsplaner.

medarbeidere og andre interessenter involve-

res i forbedrings- og innovasjonsprosjekter.

Det skal gis anerkjennelse for kreativitet og 

initiativ i innovasjonsarbeidet selv om dette 

kan innebære en risiko for å «gjøre feil». 

innovasjonsarbeidet må imidlertid skje ut fra 

en metodisk tilnærming basert på kalkulert 

risiko. 

prosess

■

■

■

■

■

■

■

■■
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Linjestyring 

Hoveddelen av tjenesteproduksjonen gjennomføres i 

linjen (basisorganisasjonen). 

All myndighet som kommunestyret er tillagt gjennom 

kommuneloven, og som kan delegeres til rådmannen, er 

videredelegert til rådmannen gjennom delegeringsregle-

mentet vedtatt av kommunestyret. 

Prinsippene for delegasjon legger til grunn at myndighet 
kan delegeres videre, men ikke ansvaret for å påse at 

myndigheten som er delegert blir forsvarlig utøvd. 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. 

Rådmannsfunksjonen utøves av rådmannen selv, direktø-

rer og sjefer.  

Rådmannen leder, styrer og kontrollerer virk-

somheten på grunnlag av delegert myndighet fra 

kommunestyret.

Rådmannen har videredelegert til virksomhets-

lederne (fullmaktsnivå 2) alle fullmakter med 

unntak av oppsigelse, samt å binde opp senere 

års budsjetter/overskridelser.

Rådmannen har ansvar for å følge opp hvordan 

myndighet delegert til fullmaktsnivå 2 blir for-

svarlig ivaretatt. Dette innebærer at rådmannen 

skal ha betryggende kontroll med virksomheten, 

jf. kommunelovens § 23.

rådmannsfunksjonen (fullmaktsnivå 1) har følgende 

ansvar og myndighet:

4�3 styringsmodeLLer

Rådmannen (fullmaktsnivå 1) og virksomhetslederne 

(fullmaktsnivå 2) har i henhold til delegeringsreglemen-

tet ansvar for å iverksette politiske vedtak, prioriteringer 

og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i 

tjenestene. 

De ulike oppdragene kan løses på forskjellige måter.  

Kommunen har fire ulike styringsmodeller:

Linjestyring 

Prosjektstyring 

Kontraktstyring 

eierstyring 

De fleste oppdragene ivaretas i linjen i Asker kommunes 

basisorganisasjon (linjestyring). For større oppdrag som er 

avgrenset i tid og omfang, slik som utviklings- og utbyg-

gingsprosjekter, kan prosjektorganisering være en mer 

hensiktsmessig styringsform (prosjektstyring). Kommunen 

kan kjøpe tjenester i markedet fra private leverandører 

(kontraktstyring), eller oppdrag kan løses gjennom eta-

blering av selskaper som kommunen eier helt eller delvis 

(eierstyring). 

De seks prinsippene for virksomhetsstyring beskrevet 

ovenfor gjelder alle de fire styringsformene linjestyring, 

prosjektstyring, kontraktstyring og eierstyring.

■

■

■

■

■

■

■
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sjefer/direktører som ivaretar tjenesteovergripende 

funksjoner har følgende ansvar: 

Ha rådmannens myndighet innenfor eget  

ansvarsområde. 

Gi føringer og retningslinjer (felles ledelses-

system) som gjelder hele organisasjonen, både 

fullmaktsnivå 1 og 2. 

Føre kontroll med (overvåkning/internkontroll) 

at føringer og retningslinjer etterleves i hele 

organisasjonen, både på fullmaktsnivå 1 og 2. 

Gjennomføre RoS-analyse av de tjenesteovergri-

pende funksjonene. 

Lede egen støtteenhet. 

Virksomhetene i kommunen er ledet av virksomhets-

ledere

Virksomhetslederne (fullmaktsnivå 2) har følgende 

ansvar og myndighet:

Virksomhetsleder leder, styrer og kontrollerer 

virksomheten på grunnlag av delegert myndig-

het fra rådmannen.

Virksomhetsleder har alle rådmannens fullmak-

ter med unntak av oppsigelse, samt å binde 

opp senere års budsjetter/overskridelser. Dette 

innebærer at virksomhetsleder har ansvar for å 

sikre enhetens drift og tjenesteutvikling når det 

gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og 

organisatoriske forhold.

Virksomhetsleder har ansvar for å følge opp at 

den myndigheten som er delegert fra rådman-

nen blir forsvarlig ivaretatt. Dette innebærer at 

virksomhetsleder skal ha betryggende kontroll 

med virksomheten, jf. kommunelovens § 23. 

På fullmaktsnivå 1 er det etablert støtteavdelinger (øko-

nomi, HR, eiendom og utvikling) med egne ledere (sjefer/

direktører) som har rådmannens myndighet. Disse skal 

ivareta de felles tjenesteovergripende funksjonene for å 

sikre helhetlig ledelse og styring i hele organisasjonen, 

gjennom linjen. 

Alle på fullmaktsnivå 1 har rådmannens fullmakter innen 

sine ansvarsområder. Dette innebærer at direktørene har 

ansvar for å sikre tjenesteområdets drift og utvikling, 

både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmes-

sige og organisatoriske forhold (linjeledelse). 

■

■

■

■

■

■

■

■
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Kontraktstyring innebærer styring og oppfølging av all tje-

nesteproduksjon som ikke utføres av kommunens ansatte, 

men som leveres av eksterne leverandører. Ansvaret for 

kontraktstyring ligger i linjeorganisasjonen, og det er 

viktig at kommunen har gode rutiner for internkontroll og 

oppfølging av leverandørene. 

eierstyring 

Asker kommune har opprettet selskaper og er interes-

sent i selskaper sammen med andre offentlige instanser, 

privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet 

for å utføre tjenester som kommunen har ansvar for. Valg 

av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret.

utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (Øee) er 

kommunens eierstyre, og ivaretar kommunens eierinte-

resser i kommunalt eide selskaper/foretak. Rådmannen 

er sekretariat for eierstyret, og legger til rette for løpende 

politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen 

gjennom utredning av saker og oppfølging av represen-

tantskapsmøter og generalforsamlinger.

prosjektstyring

Når kommunen skal løse en definert oppgave innenfor en 

planlagt tids- og ressursramme, som krever koordinering 

og samordning på tvers i organisasjonen, kan det være 

hensiktsmessig å organisere arbeidet som et prosjekt.

Asker kommune har en egen prosjektmodell som skal 

sikre effektiv prosjektstyring. Denne tar utgangspunkt i 

den nasjonale prosjektmetodikken i Prosjektveiviseren.

Alle prosjekter skal være forankret i et behov som er 

definert i linjen. Det er også linjeorganisasjonen som har 

ansvar for å hente ut gevinstene fra prosjektet. 

Asker kommune har innført porteføljestyring for sine 

prosjekter. Hensikten med porteføljestyring er å sikre 

koordinering og samordning av prosjektene, blant annet 

med fokus på forenkling og gevinstrealisering. Rådman-

nens ledergruppe er porteføljestyre for kommunens iKt-

prosjekter og strategiske prosjekter. 

Prosjektene i den strategiske prosjektporteføljen rappor-

terer til porteføljestyret etter en fastsatt mal to ganger 

årlig (vår og høst). Det er etablert et prosjektkontor ved 

Kunnskapssenteret som har ansvar for koordinering av 

prosjektene, herunder utarbeidelse av rapporter til porte-

føljestyret. 

kontraktstyring 

Asker kommune kjøper varer og tjenester i markedet for 

ca. 1 mrd. kroner årlig over driftsbudsjettet. i tillegg blir 

de fleste investeringene i kommunen utført av private 

utførere. De som leverer varer og tjenester til kommunen 

konkurrerer om oppdragene, i samsvar med reglene om 

offentlige anskaffelser. områder av prinsipiell karakter 

som vurderes konkurranseutsatt fremlegges for politisk 

behandling. 
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Internkontroll inngår som en integrert del av kommu-
nens styringssystem. De seks prinsippene for virksom-
hetsstyring beskrevet i kapittel 4 er alle viktige for å sikre 
at kommunen har orden i eget hus. 

rådmannen har i henhold til kommunelovens § 23 

følgende ansvar: 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administra-
sjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll. 

i samsvar med delegeringsreglementet har både 

rådmannen (fullmaktsnivå 1) og virksomhetslederne 

(fullmaktsnivå 2) ansvar for internkontroll. Dette 

innebærer at:

Rådmannen har ansvar for å følge opp at den 

myndigheten som er delegert fra kommunestyret 

blir forsvarlig ivaretatt. 

Rådmannen har ansvar for å følge opp hvordan 

myndighet delegert til fullmaktsnivå 2 blir for-

svarlig ivaretatt.  

Virksomhetsleder har ansvar for å følge opp at 

den myndigheten som er delegert fra rådmannen 

blir forsvarlig ivaretatt. 

Som støtte i arbeidet med å ivareta dette ansvaret har 

kommunen etablert et Felles ledelsessystem.

Felles ledelsessystem består av rutinebeskrivelser og 

dokumenter som oppdateres løpende, og som skal sikre 

at kommunen utvikler seg som ønsket, overholder lover 

og regler, og at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene. 

Felles ledelsessystem er basert på anerkjente sertifise-

ringsprinsipper. Kommunen har valgt at systemet skal 

være sertifisert i henhold til iSo-standardene for Kvali-

tetsstyring (9001), ytre miljø (14001) og informasjons-

sikkerhet (27001). i tillegg er Samfunnsansvar (26000) 

implementert som en veiledende standard. 

Kontinuerlig forbedring skal prege alle arbeidsprosesser 

på alle nivåer i organisasjonen. Ledere har en viktig opp-

gave med å sette søkelyset på det som fungerer bra for å 

kunne overføre «best practice» til andre arbeidsprosesser 

eller andre deler av organisasjonen. i tillegg må ledere 

sette søkelys på det som ikke fungerer bra for å kunne 

analysere årsaker, lære av feilene og iverksette forbe-

dringstiltak slik at feilene ikke gjentar seg. God dokumen-

tasjon er en forutsetning for dette.

Figuren under illustrerer modenhetsnivåer for en organisa-

sjons internkontroll. Asker kommune arbeider kontinuerlig 

for å være på et akseptabelt nivå innen ulike områder. 

5 Internkontroll 
– orden i eget hus

■

■

■
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nivå for mange 
virksomheter i dag

antatt akseptabelt 
nivå på risikostyring og 
internkontroll

nivå 5� optimalisert
internkontroll integrert med øvrig 
virksomhetsstyring med løpende oppfølging og 
kontinuerlig forbedringsarbeid.

nivå 4� overvåket
Periodisk oppfølging av etterlevelse, inkludert 
oppsummerende rapportering til styrende 
organer. manglende etterlevelse følges opp.

nivå 1� upålitelig
uforutsigbart miljø uten bevisst utforming av 
kontrolltiltak

nivå 2� uformelt/ad-hoc
Prosessert og kontroller er designet og 
implementert, men liten grad av formalisering 
og dokumentasjon.

nivå 3� standardisert
Systematisk prosess hvor risikobaserte 
kontrolltiltak er designet, implementert, 
formalisert og dokumentert.

effektivitet/
trygghet

risiko/
usikkerhet
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Kommunen har behov for tilstrekkelig og riktig styringsin-

formasjon i alle plan- og styringsprosesser – fra planleg-

ging til tjenesteutførelse, oppfølgings- og forbedringsar-

beid. 

Systematisk lederdialog og rapportering fra virksomhe-

tene til rådmannen er en forutsetning for god administra-

tiv styring og kontroll. For å kunne forebygge uønskede 

hendelser, er det viktig med tilgang på god styringsin-

formasjon innenfor de risikoområdene som er avdekket 

gjennom RoS-analyser på virksomhetsnivå og tjenesteo-

vergripende funksjoner. 

Kommunens politiske rapporteringssystem består av 

månedsrapporter, tertialrapporter og årsrapport, som alle 

fremmes for politisk behandling. Det kan i tillegg vedtas 

særskilt rapportering. 

              Kunsten å
 finne balansen mellom  
  tillit og kontroll
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Asker kommune har et 4-årshjul som beskriver plan- og 
styringsprosessene for kommuneplanarbeidet, og et 
1-årshjul som beskriver de årlige strategiske plan- og 
styringsprosessene knyttet til handlingsprogrammet. 

tidspunkt for de politiske plan- og styringsprosessene i 

1-årshjulet vedtas årlig av kommunestyret i egen sak. På 

bakgrunn av det politiske årshjulet utarbeider rådman-

nen et administrativt årshjul for administrativ styring og 

oppfølging. 

Figuren under illustrerer sammenhengen mellom 1-årshju-

let og 4-årshjulet.

6�1 4-ÅrsHjuLet – kommunepLanprosessen

Figuren under gir en oversikt over de mest sentrale aktivitetene i 4-årshjulet. Det vises til kapittel 3 for en nærmere 

beskrivelse av kommuneplanarbeidet.

6 Årshjulet

2011/2015

PLANStRAteGi

PLANPRoGRAm FoR 

KommuNePLANeN

RuLLeRiNG AV 

KommuNePLANeN

GRuNNLAGS-

DoKumeNteR

2016 2017/2018 2018
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6�2 1-ÅrsHjuLet – HandLingsprogramprosessen
Figuren under gir en oversikt over de mest sentrale aktivitetene i 1-årshjulet. Listen er ikke uttømmende. Det vises til 

Felles ledelsessystem for en mer detaljert oversikt.
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Rådmannen vil fortsette arbeidet med å skape en felles, helhetlig ledelsesplattform for ledere i Asker kommune, samt 
videreutvikle og forenkle plan- og styringssystemet. 

Følgende aktiviteter er allerede i prosess eller vil bli iverksatt:

7 Videre arbeid og oppfølging

Ledelse risikostyring

plan- og styringssystemet

Drøfte, bearbeide, forankre og gjennomføre 

visjon og prinsipper for ledelse i Asker kom-

mune som en del av lederutviklingsprogram-

met 2015/2016.

Videreutvikle risikoanalyse og ledelsens gjen-

nomgang som verktøy for å avklare og drøfte 

risikobildet på de ulike ledernivåene. 

etablere et nytt digitalt kvalitetssystem som 

sikrer gode plan- og styringsprosesser. 

Gjennomføre løpende opplæring i ledelse  

og virksomhetsstyring som en del av Leder-

skolen.

Videreutvikle interne revisorteam som skal 

sikre systematiske revisjoner og læring på 

tvers av virksomheter og tjenesteområder. 

Videreutvikle internkontrollarbeidet på begge 

fullmaktsnivåer, slik at internkontroll blir fullt 

ut integrert i virksomhetsstyringen. 

Gjennomgå kommunens iSo-sertifisering og 

vurdere hvilke standarder kommunen bør 

være sertifisert på. 

Videreutvikle og forenkle kommunens plan- 

og rapporteringssystem som en del av arbei-

det med planstrategien.

Videreutvikle prosjekt- og porteføljestyring for 

å sikre en effektiv organisering av utviklings-

arbeid, med fokus på gevinstrealisering. 

Revidere reglement for delegasjon fra full-

maktsnivå 1 til fullmaktsnivå 2. 
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Asker kommune

Knut Askersvei 25
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