
Lea’n skjer gjennom:  

a) kulturbyggingen—>  Medarbeiderskap,  
b) prosessverktøyet—>  Lean og bruk av  
c)  strategiske   —> kompetanseplaner 

MBU: Organisasjon– og prosess-

utvikling i Lunner kommune 

• Lea’n skal være Målstyrt, dvs vi skal ville oppnå 
noe konkret, en forskjell 

• Lea’n skal være Balansert, dvs vi skal ivareta 
helhet gjennom fokus på både brukeres og  med-

arbeiders opplevde virkelighet 

• Lea’n skal være Undrende, dvs vi skal nysgjer-
rig og raust jakte på hverandres gode praksis.  
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Informasjon til alle ansatte 

Lea’n 2011-2020 

Åpenhet, Støtte, Dialog og Lojalitet 

Lunner kommune valgte i 2003 å 
sette arbeidsgiverpolitikken i fo-
kus. Vi skapte sammen et uttrykk 
for hvordan vi ønsket alle ansatte 
skulle ha det; se og bli sett (C og 
bli Z). Realiseringen av denne 
opplevelsen ble bygd på fire kjen-
netegn, holdninger, verdier:  
Åpenhet, Dialog, Støtte og Lojali-
tet. Gjennom systematisk opplæ-
ring av kommunens ledere, med 
deltakelse av hovedtillitsvalgte, 
har vi fått til ønsket utvikling.  

Vi ønsker nå å ta et nytt steg. 
Gjennom programmet Lea’n skal 
vi foredle oss videre. Vi erkjenner 
stolt at mange medarbeidere og 
ledere er kommet langt i arbeidet 
med å skape en god arbeidsplass, 
slik vi ønsker den skal være. Vi 
skal nå ta et spennende steg videre 
ved at alle ansatte i løpet av en 
treårs periode deltar i programmet 
for medarbeiderskap. Når a) med-

arbeiderskap er blitt en del av kultu-
ren på din arbeidsplass, skal ditt tje-
nestested lære et hjelpeverktøy for å 
se på prosessene hos dere, nemlig b) 
Lean. Lean vil hvert enkelt tjenested 
lære gjennom å øve på konkrete pro-
sesser på den enkelte arbeidsplass.  

I løpet av arbeidet med Lea’n, med a)
medarbeiderskap og b) Lean, vil det 
kanskje komme frem behov for ny 
innsikt. Denne innsikten erverver vi 
selv eller gjennom nye medarbeidere. 
Gjennom Lea’n vil vi derfor samtidig 
utarbeide en plan for fremtidens be-
hov for c) kompetanse.  

Steg for steg skal vi Lea’n sammen 
slik at vi foredler det bestående.  

 
Fordi vi forstår, vil og evner.  

Lea’n: Steg for steg 
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A) Medarbeiderskap 

Medarbeiderskap handler om 

å ivareta engasjementet over 

tid og styre det i god retning til  

beste for våre brukere 

Lunner kommune har startet et kultur og kvalitetsarbeid som heter Lea’n. 
Gjennom dette skal vi skape bedre tjenester til kommunens brukere/innbyggere 
ved innsatsen til ansvarlige og dyktiggjorte medarbeidere, som trimmer alle 
prosessene i kommunen. Kortversjonen er dermed ikke å forandre for å forand-
re, men å foredle det bestående. Litt formelt blir målet å ”oppnå kvalitetsfor-
bedring for å skape rom for det vi vil, bedret brukeropplevelse og enga-

sjerte, verdipraktiserende fornøyde medarbeidere”. Alt,  på en gang! 

Lunner kommune vil gjennom Lea’n ta vare på den vi er, fortsette å gi uttryk-
ket C og bli Z et ekte og praksisforklart innhold og uttrykk. Verdien våre, 
Åpenhet, Dialog, Støtte og Lojalitet,  skal synes gjennom alt vi gjør og i alle 
møter. Ofte får vi til dette, men ikke alltid. Eksempler på det siste kan være at 
ansatte i voksenopplæringen, bosatte rundt Lunby eller pårørende til brukere 
opplever at de ikke er godt nok involvert i prosessene, til tross for at de blir be-
rørt av kommunens beslutninger. 

Foredlingen går på å dyktiggjøre oss på dette slik at stadig flere opplever Lun-
ner kommune på en god og riktig måte. Kravet til denne opplevelsen endres. 
Slik vil vår praksis måtte endres.  
Forandring, gjennom å foredle det bestående, det er vårt Lea’n. 

Målet for Lea’n 

• Innsatsen du gjør blir verdsatt 
og anerkjent 

• Du er en del av noe du føler er 
viktig og gir mening  

Medarbeidskapsprogrammet er delt 
inn i to. Først deltar du i et felles 
tredagers program sammen med ca 
20 andre. Så tar du med det du har 
lært tilbake til egen arbeidsplass.  

Planen for din deltakelse i  
Medarbeiderskapsprogrammet er 
som følger: 

Medarbeiderskap setter deg som med-
arbeider i sentrum. Det handler om din 
utvikling, dine verdier og holdninger og 
om hvordan ditt arbeidsliv skal være 
sammen med dine kollegaer og leder.  

Med vårt Medarbeiderskap vil vi gi deg  
arbeidsglede i form av: 

• Du får brukt ditt engasjement,  
din arbeidsvilje og at du lykkes 

• Utfordringer som krever at du må 
strekke deg, men som ikke er 
større enn du klarer det 



Veiledere 

Lean er en arbeidsmåte (lært og imp-
lementert gjennom et prosjekt) der vi 
tar utgangspunkt i brukernes behov og 
hva som kan skape verdi for brukerne. 
Du som ansatt går inn og analyserer 
egne arbeidsprosesser for å se om dis-
se kan forenkles og forbedres. Hoved-
målet med Lean kan derfor sies å gjø-
re de riktige tingene riktig . I vår orga-
nisasjon handler det om mennesker, 
om hvordan arbeidet med og omkring 
mennesker kan tilrettelegges og utfø-
res mer hensiktmessig og effektivt i 
morgen.  

Lean kommer fra engelsk og betyr 
trimmet eller slank. Å trimme betyr 
her å finjustere over tid. I vår Lean 
prosess vil  vi forsøke å fjerne årsaken 
til sløsing ved å sikre at hver enkelt 
arbeidsoperasjon gjøres så enkel og 
effektiv som mulig. Effektiv skal her 

forstås som å forenkle og å fokuse-
re på verdien for brukeren, ikke å 
skjære ned.  

Lean har nå vært i bruk i kommu-
ner i Danmark og Sverige over fle-
re år. Med bakgrunn i deres erfa-
ringer og kulturen i Lunner kom-
mune ser vi at dette vil være et rik-
tig og viktig verktøy å beherske og  
bruke i årene som kommer.  

Det å tenke og handle Lean medfø-
rer kontinuerlig fokus på forbed-
ring av arbeidsprosessene. Proses-
sene er hjertet i vår virksomhet. 
Når vi tilfører verdi med det arbei-
det vi utfører så er det verdiskap-
ning for brukeren. Hvis ikke er det 
sløsing. Med verktøyet Lean søker 
vi å eliminere sløsing, til beste for 
brukeren.  

B) Lean 

INFORMASJON TIL  ALLE ANSATTE 

For hele Lea’n programmet er det veilede-
re som kommer fra alle kommunens fag– 
og tjenesteområder. I samarbeid med KS 
(kommunenes sentralforbund) er det gjen-
nomført et opplæringsprogram i medarbei-
derskap for alle 17, inklusiv to hovedtil-
litsvalgte (Hans Ivar og Marianne) . Til 
hvert Lea’n løp knyttes det tre veiledere.  
Kommunens ledergruppe har prioritert å 
delta både i opplæringen og gjennomfø-
ringen av alle Lea’n løp.  
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Den enkelte medarbeider i Lunner kommune 

- Lunner kommunes viktigste ressurs er  

Medarbeideren som 

- tar ansvar, søker informasjon og er kreativ 

- er resultat- og kostnadsbevisst 

- er omstillingsvillig og lojal 

- er arbeidsvillig, med godt humør 

- viser omtanke og omsorg for andre dvs C og bli Z 

 

Du som medarbeider vil opptre slik dersom du 
- blir vist tillit og respekt 

- får informasjon 

- får støtte og oppmuntring 

- får mulighet til faglig og personlig utvikling 

• blir stilt krav til. 

 
Da får vi til å være tydelige på forventninger,  
og gi anerkjennelse når de blir innfridd .  

Arbeidsgiverpolitikk i Lunner 2009 

God kompetanse sikrer 

kvaliteten  
Økt kompetanse fører til utvik-
ling og nytenkning i kommune-
ne. Det bedrer kvaliteten på tje-
nestene, samt bruken av resur-
ser. Når man jobber strategisk 
med kompetanse, blir det lettere 
å rekruttere, beholde og utvikle 

medarbeidere. An-
satte med rett kom-
petanse er med på å 
sikre at kommune-
ne leverer et godt 
tjenestetilbud. De 
kommunene som 
jobber systematisk 
med kompetanse, er 
også flinkere når 

det kommer til nyskapning og 
innovasjon. 

Riktig og god kompetan-

se sikrer kommunene 

kvalitet i tjenestene, ef-

fektiv ressursutnyttelse 

og godt omdømme som 

en attraktiv arbeidsplass. 
Kommunene har unike roller og 
oppgaver i det norske samfun-
net. En bevisst, 
systematisk og 
strategisk sat-
sing på kompe-
tanse er viktig 
for at kommu-
nene skal kunne 
lykkes både som 
s a m f u n n s-
utvikler og som 
velferdsprodu-
sent. 

C) Strategiske kompetanseplaner 

”Kompetanse er de samlede 

kunnskaper, ferdigheter, evner 

og holdninger hos den enkelte 

medarbeider og samlet for 

kommunen, som gjør det mulig 

å utføre aktuelle funksjoner og 

oppgaver i tråd med definerte 

krav og mål” 

Arbeidsgiverpolitikk i Lunner 2009 

Lunner kommune vil derfor 
som en del av Lea’n etablere 
kompetanseplaner for hvert en-
kelt tjenestested. For deg, dine 
kollegaer og leder innebærer 
dette et bevisst forhold til frem-
tidens kompetansebehov enten 
dette skjer ved læring av den 
enkelte, i fellesskap eller ved 
nyrekruttering. Som ansatt i 
kommunen vil du være invol-
vert i å prioritere læring som 
både er interessant for den en-
kelte og nødvendig for kommu-
nen.  

 

 

Spørsmål? Ta kontakt 
med en av veilederne 

Utgiver: 

Prosjektgruppen for innføring av Lea’n v/ rådmann 

For mer info, se kommunens intranettside eller send epost til 
Lea’n koordinator Ole Ø. Larsen på oll@lunner.kommune.no  

PS. Husk Ansattedagen den 19. oktober, en dag for påfyll! 


