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Utfordringer  internasjonalt, nasjonalt, lokalt

• Den norske/nordiske 

modellen

• Sterke organisasjoner

• Felles mål

• Felles verdier –tillit, 

likeverd, gjensidig respekt 

og medansvar

• Endring: Struktur eller kultur 

som drivkraft

• Sosial kapital 



FILM



Nye utfordringer

• Krever nye ledelses- og samarbeidsformer

• Viktig med gode endringsprosesser sammen m 

ansatte

• Bedre balanse mellom drift – utvikling – nyskaping

• Nyskaping og innovasjon = største utfordring 

(Rådmenn, 2016)

• Endringsledelse – Ledelse i endring

• Mindre styring – mer tillit gir endringskraft 

(Forskning)



Mer autoritært arbeidsliv

• Nesten halvparten av norske arbeidstakere mener at 

arbeidslivet blir mer autoritært. 

• I 2009 svarte 89 prosent at de hadde mye eller 

ganske mye innflytelse på egen arbeidssituasjon. I 

2016 hadde tallet sunket til 77 prosent. 

• Fryktkultur i sykehus



Lokalt trepartssamarbeid

Et konstruktivt samarbeid 

mellom politikere, 

administrasjon og 

tillitsvalgte –

for fornyelse i 

kommunesektoren



Politikere

AdministrasjonTillitsvalgte

Lokalt trepartssamarbeid

Innbyggere



Hva trepartssamarbeidet ikke er

• Rokker ikke ved rådmannen og 

politikernes beslutningsmyndighet

• Setter ikke drøftingsplikten etter lov-

og avtaleverket til side



Mål

• Involvere og benytte ansattes 

kompetanse mest mulig effektivt 

• Håndtere ideer på en systematisk 

måte

• Samarbeide på tvers

• Utnytte folkevalgtes engasjement

• Skape tilleggsverdier for kommunen, 

1+1+1>3



Oppskrift på Innovasjon (fra Statoil)

Krever struktur og samarbeid – ikke 

tilfeldigheter og primadonnaer.

• Initiering, tverrfaglig gruppe settes sammen

• Kunnskapsdeling, ulike roller og ståsteder

• Diskusjon, stiller spørsmål om delt kunnskap

• Forestillingsfasen, mulige løsninger

• Ideformulering, utprøving

• Ny praksis, spredning/deling

• I kommunene har vi trepartssamarbeid



Samarbeid gir økt verdiskaping

«Samarbeid er vår 

fremste 

eksportvare.»

Lisbeth Øyum, 

forsker, SINTEF

Medarbeiderstyrt 

innovasjon i 

kommuner i 

Trøndelag

Foto: Per Flakstad



SINTEF

Konkurransefortrinn ved samarbeid

• Beslutninger blir bedre og har bedre 

gjennomføringsgrad 

• Riktigere beslutninger tas når tilgangen til argumenter 

og motargumenter er større

• Involvering skaper mer attraktive jobber, lettere å 

rekruttere på sikt

• Demokratisk lederskap bidrar til å danne ansvarlige 

samfunnsborgere

• Bedriften er bedre skodd for å håndtere uventede 

hendelser 



Hvorfor trepartssamarbeid?

• Felles mål og 
virkelighetsforståelse

• Partene utfyller og utfordrer 
hverandre

• Saker blir belyst bredere

• Løsninger ivaretar flere 
interesser



Likeverd og felles ansvar

• Tillit

• Respekt for hverandres roller 

og oppgaver

• Ansvar for beslutninger og 

oppfølging

• Skape eierskap

• Skape forståelse i egne 

rekker



Erfaringer politikere

• Blir bedre kjent med oppgaver 

og ansatte

• Blir mer synlig, fronter 

samarbeidet innad og utad 

overfor media og innbyggere

• Blir mer inkluderende, sørger 

for at ansatte,  innbyggere og 

ildsjeler tas med på råd

• Bedre beslutningsgrunnlag



Erfaringer tillitsvalgte

• Større innflytelse – blir mer 

hørt

• Bedre samarbeidsklima, 

færre konflikter 

• Entusiasme 

• Større nærvær, bedre 

arbeidsmiljø



Erfaringer administrasjonen

• Bedre 

beslutningsprosesser –

færre omkamper

• Mer kvalifiserte 

medarbeidere

• Mer fornøyde ansatte

• Bedre effektivitet 

• Lavere sykefravær



Sammen om en bedre kommune

Evaluering    (Osloeconomics)

• Redusert sykefravær sammenlignet med andre 

kommuner.

• Spart 338 millioner kroner (fratrukket kostnader) på 

redusert sykefravær 

• Besparelser og bedre tjenester også på andre områder

• Heltidssatsingen har oppnådd resultater i enkelte 

virksomheter 

• Lokal forankring og et godt trepartssamarbeid har vært 

en viktig suksessfaktor



Samarbeid lønner seg

Effekter av trepartsamarbeidet 

i Lunner, Bømlo og Songdalen



Innsparinger (i millioner kr)
Mindre forbruk på: Lunner Songdalen Bømlo

Sykefravær  3,0  6,0  10,0

AFP  3,3  2,0  1,0

Turnover  4,0  3,0 + 2,5

Heltid-deltid  1,5  1,5  1,0

Konsulentbruk  2,4  0,7  1,6

Anbudskostnader  3,8*  2,3*  5,9*

Redusert konflikt  (6,8)**  (9,0)**

Totalt  18,0  15,6  17,0

Andel av kommunenes 

totale driftsutgifter

 3,0 %  3,4 %  2,1 %

*Anslag gitt konkurranseutsetting av halvparten av tjeneste innen helse og omsorg.  **Disse tallene er så usikre at de ikke er 

regnet med i totalinnsparingene. 



Heltid i Songdalen

– Pengene er 

selvsagt viktig. Men 

for meg handler dette 

også om at jeg føler 

meg sett, og at både 

politikere og ledelsen 

i kommunen viser at 

de verdsetter 

innsatsen min.

Anne Prestvold, 

helsefagarbeider, 

Songdalen
Foto: Per Flakstad



50 nye med fagbrev feires i Songdalen 2015

• Renholdere, barnehage, 

omsorg

• Økt kompetanse – økt 

nærvær (fra 16 til 5,6% 

sykefravær i renhold, fra 

13,5-7,8% i barnehage)

• Ordf- rådmann – HTV 

enige: trepartssamarbeid 

og tett oppfølging fra 

lederne 

• Satse på egne ansatte, 

feire resultatene sammen



Partssamarbeid ser helheten -

gir gode resultater for alle

Folkevalgte/innbyggere

KVALITET

Tillitsvalgte/ansatte

ARBEIDSMILJØ

Ledere/Adm

EFFEKTIVITET



Arbeidsmetode

• “Tillitsreform” er trepartssamarbeid

• Kultur for samarbeid skapes

 internt – utad (frivillig sektor, næringsliv etc)

• Åpenhet – raushet

• Gode relasjoner

• Samarbeid er både effektivt, morsomt  og 

lønnsomt! Jo bedre samarbeid – jo mer lønnsomt! 

• Robuste Luster! 


