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De ønsket en kultur for endring, 
en måte å jobbe smartere på, 
og en metode som involverte 
de ansatte. Valget falt på Lean.

tekst: Marianne Smeby Strand  Foto: Nicolas Tourrenc

Smartere 
prosesser 
i Lunner 
kommune
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tema eFFeKTiViSeriNg 

 V i jobbet med å få en kultur 
for forbedring, vi vil Lea’n. 
En vilje til å se at det går 
an å gjøre ting smartere 
enn det vi gjorde i dag. Da 
trengte vi en arbeidsmeto-

dikk. Inspirert av danskene fant vi verktøyet 
Lean som passet for å drive systematisk for-
bedring, sier rådmann i Lunner kommune 
Tore M. Andresen.

 Kommunen startet arbeidet i 2011, og etter 
noen år er konklusjonen at det virker, ifølge 
rådmann Andresen. Kommunen kan vise til 
en rekke forbedringer, smått og stort, på de 
ulike tjenesteområdene, alt fra forbedring av 
garderobesituasjon i barnehager til prosesser 
for plansaker og oppstarten for hjemmesyke-
pleien. For å nevne noen.

- Vi bruker den som en metode for å forbe-
dre arbeidet vårt, sette fokus på hva som har 
betydning for brukerne våre. Vi får tjenes-
tene til å ha større oppmerksomhet på hva 
det de gjør har å si for brukerne. Slik får vi 
kreativiteten systematisert, en jakt på bedre 
praksis. Vi drar også til kommuner med dår-
ligere råd enn oss, og jakter på deres gode 
løsninger. Dermed gjør vi i dag ting som vi 
tidligere trodde var umulig å gjøre, under-
streker Andresen.

 
RiKtig metOde
Andresen mener det er viktig å finne et me-
todeverk som du tror på.

- Så må du evaluere så du ser at den funge-
rer i praksis. Før du går inn i type metodeverk 
må du etablere en kultur som er åpen for 
endring. Det handler om medarbeiderskap 
– å bygge kultur for endring over tid. Forstå 
hvem vi er og hensikten med å være i en 
kommune. En felles holdning om å foredle 
arbeidet vårt, Lea’n, understreker Andresen. 

Lunner kommune har forankret metoden i 
et trepartssamarbeid med politikere, admi-
nistrativ ledelse og tillitsvalgte. Effekten av 
samarbeidet er merkbar, ifølge Andresen.

- Jeg er helt sikker på at vi får en større 
gjennomføringskraft. At vi gjør klokere valg. 
Vi er parter i forskjellige stoler, og det gjør 
at når vi kommer frem til de løsningene vi 
velger, så får vi klokskap, forankring og gjen-
nomføringskraft.

 - Har dere møtt motstand til Lean som 
metode?

- Noen var skeptisk til et metodeverk som 
var hentet fra en produksjonsbedrift i in-
dustrien. Danskene har gjort et viktig stykke 
arbeid for oss. Men egenpraksis betyr mye. 
Det tar tid og krefter å endre seg. Og det er 
jo det som er utfordringen når vi som kom-
mune har mye annet å gjøre, sier rådmann 
Andresen, som minner om at Lean betyr å 
foredle det bestående, og er et kontinuerlig 
forbedringsarbeid.

- Og det skal vi holde på med i hundre år. 
Vi er systematisk på jakt etter forbedringer. 
Det går an å gjøre de tingene vi tror er umu-
lige, og det er veldig inspirerende, sier råd-
mann Andresen.  

 
sUKsessKRiteRiet
Brita B. Mala er hovedtillitsvalgt for Utdan-
ningsforbundet og Lean-veileder. Hun mener 
i likhet med rådmannen at det viktigste suk-
sesskriteriet i Lunner har vært at hele Lean og 
arbeidet med medarbeiderskap hadde en for-
ankring i trepartssamarbeidet i kommunen. 

- Det er godt forankret, og skaper forstå-
else og motivasjon ute hos medarbeidere i 
kommunen. At det har vært en så tett kob-
ling med medarbeiderskapskurs og Lean er 
viktig, understreker Mala. Absolutt alle fast 
ansatte i Lunner kommune har vært igjen-

nom tre dagers kurs, en slags forberedelse til 
Lean ute i avdelingene.

- Det var mye jobbing og refleksjon der 
den enkelte har jobbet både individuelt, i 
grupper og i plenum. Det har vært med på 
å bygge en felles kultur. Med felles verdier. 
Først når alle på et tjenestested hadde gjen-
nomgått medarbeiderskapskurset var de 
klare for Lean. Det har også vært et vesentlig 
suksesskriterie. Fordi vi blant annet så for-
skjellen på lederskap og medarbeiderskap 
gjennom forventninger til leder. Og de så 
sitt eget ansvar, sier Mala. Hun trekker også 

«Kommunen får stadig flere 
oppgaver, men ikke nødvendigvis 
flere penger» 

Brita B. mala, Hovedtillitsvalgt i Lunner

frem opplæring av egne veiledere, ikke eksterne, 
som viktig.

sKePsis
Som tillitsvalgt opplevde hun en del skepsis før de 
startet arbeidet med Lean. 

- Men de fleste som har deltatt og vært igjennom en 
Lean-prosess, blir mer positive når de ser hva det er 
og at det faktisk kan ha stor nytteverdi i utviklingen 
av egen tjeneste. Noen spør hvordan Lunner kom-
mune kan bruke tid på dette når vi har så dårlig råd. 
Men da pleier jeg å si at det er jo nettopp derfor det er 
nødvendig. Kommunen får stadig flere oppgaver, men 

ikke nødvendigvis flere penger. Vi skal derfor gjøre de 
nye oppgavene innenfor de rammene vi har. Derfor er 
det viktig å se på om vi kan gjøre ting på en smartere 
måte, understreker Mala. Hun er opptatt av at ansatte 
skal oppleve å ha reell innflytelse. 

- Lean er en metode som ivaretar dette på en vel-
dig god måte. Medarbeider ansvarliggjøres fordi det 
er de selv som må komme med forslag til forbe-
dringer. Hvordan de kan gjøre ting annerledes, og 
gjennomføre. Det er de som har skoen på og vet 
hvor den trykker, som også skal gjennomføre. Ut ifra 
tillitsvalgtsperspektivet ivaretas derfor medvirkning 
på en god måte, understreker Brita B. Mala. 

faKta

Lea’n i Lunner kommune

Lean er en arbeidsmåte som tar 
utgangspunkt i brukernes behov og 
hva som kan skape merverdi for bru-
kerne, medarbeidertilfredshet og ef-
fektiv tjenesteyting. Ledere sammen 
med medarbeidere, verneombud 
og tillitsvalgte går inn og analyserer 
egne arbeidsprosesser støttet av 
Lean-veiledere for å se om disse kan 
forenkles og forbedres. 

utviklingsprogrammet «Lea’n i 
Lunner» drives fram av tjeneste-
leder i samarbeid med tillitsvalgte 
og dedikerte veiledere. Veilederne 
kommer fra alle kommunens fag– og 
tjenesteområder og nivåer. i sam-
arbeid med KS er det gjennomført 
et opplæringsprogram i medar-
beiderskap for alle medarbeidere, 
ledere og tillitsvalgte. i tillegg har 
toppledelsen, hovedtillitsvalgte og 
veiledere fått den samme opplærin-
gen i Lean-metodikk, verktøybruk og 
veilederrollen. 

Kommunen har brukt om lag 
500.000 kroner hvert år i utviklings-
løpet fra og med 2011. det går blant 
annet til frikjøp av veiledere, kjøp 
av opplæring fra KS og innkjøp av 
materiale som bøker og tavler. 
Lunner kommune ønsker å opprette 
et Lean-fond til å få gjort små endrin-
ger som gjør en positiv forskjell for 
brukerne av kommunale tjenester.
 

forankring: Lunner kommune har forankret arbeidet med Lean i et trepartssamarbeid, med politikere, administrativ 
ledelse og tillitsvalgte. - effekten av samarbeidet er merkbar, sier rådmann i Lunner kommune Tore M. andresen (til ven-
stre). Her sammen med ordfører Harald Tyrdal og hovedtillitsvalgt Brita B. Mala.
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Lean-KULtUR i HJemmetJenesten
Leder for hjemmetjenesten, Nina D. Martinsen, 
opplever at hjemmetjenesten har klart å eta-
blere Lean som en kultur i avdelingen. Enheten 
har tavlemøte hver 14. dag, en arena der ansatte 
møtes for å benytte den såkalte Kaizen forbe-
dringstavle, som er et viktig Lean-prinsipp for 
kontinuerlig forbedringer. 

Hjemmetjenesten har gjort en rekke end-
ringer som følge av Lean. 

- Vi har fått en mye bedre kvalitet på rap-
porteringen. Vi har «leana» arbeidslistene og 
definert utfordringene. Da blir det fort synlig 
hva som stjeler tid og hva vi kan gjøre i stedet 
for, sier Martinsen. Bevissthet rundt effek-
tiv kjøring og innføring av telefontid er også 
«leanet», som de sier på Lean-språket. Det 
samme med elektronisk kjørebok, vaktmes-
ter, merkantile tjenester og alarmtjenesten 
har vært igjennom samme prosess.

- Som følge av lean-prosessen er vi i dag 
tilknytta et alarmmottak, og evaluering viser 

at to tredjedeler av alarmene de får inn er 
situasjoner som avklares direkte. De øvrige 
rykker vi ut på. Dette er en tankegang vi ikke 
ville hatt hvis det ikke var for Lean. Det gjør 
oss i stand til å tenke hvordan vi kan jobbe 
smartere og tørre å ta valg, sier Marthinsen. 

BevisstgJØRing
Også arealenheten i Lunner har benyttet 

Lean i tre år. 
- Vi har Kaizen-tavlemøte hver 14 dag som 

en del av avdelingsmøte. Dette er implemen-
tert i møtet selv om vi ikke har økt møtetida, 
sier leder av arealenheten, Gunn Elin Rudi. 

- Vi har oppfordra alle i enheten til å kom-
me med forslag til forbedringer og tar be-
slutninger om forbedringstiltak. Det er mye 
«quick fix» med høy nytteverdi, sier Rudi. 
Gjennom forbedringstavlen settes ansvar og 
tidsfrist for å gjennomføre og evaluere.

 Arealenheten har brukt Lean i kartlegging 
av hele arbeidsprosesser på flere områder. 

- Forbedringstiltak et sted glir over også 
til andre steder. Det fører til kvalitetsheving 
og kvalitetssikring. Bedre prosesser. Færre 
klager og omgjøringer av fylkesmannen er et 
av punktene enheten måles på, understreker 
Rudi. I årsmeldingen for 2013 var det seks 
klager til fylkesmannen. Ingen ble omgjort. 
Hun opplever også at hun får mer kompe-
tente medarbeidere.

- Hva er den største endringen – før og nå?
- Det mentale. At de har det mer fremme 

i pannebrasken fordi det er så hyppig. Små 
tiltak til sammen gir bedre prosesser. Med-
arbeidere ser at det har en misjon. Som le-
der ser jeg det på kvalitet. Vi får mer strøkne 
arbeidsprosesser. Det er ikke sikkert at ting 
totalt sett tar kortere tid, men jeg tror det er 
hyggeligere å være medarbeidere når det er 
færre klager, blant annet. l

tema eFFeKTiViSeriNg

arne Sverre dahL rådmann i 
Molde kommune:

 - Kontinuerlig forbedring er en målsetting 
innen all tjenesteproduksjon i Molde kommune. 
Forbedringsarbeid er godt forankret i hele 
organisasjonen. Kommunen har deltatt i svært 
mange av de ulike programsatsingene som har 
vært initiert fra sentralt hold, blant annet har vi 
deltatt i «Sammen om en bedre kommune» fra 
oppstarten. i Molde kommune er helt nødven-
dige effektiviseringstiltak forutsatt å skulle 
gjennomføres mer planmessig og strukturert 

enn tidligere. Lean er tatt i bruk som forbe-
drings- og effektiviseringsverktøy i alle enheter.  
Lean er for oss innføring av et tankesett hvor 
enhver operasjon må optimaliseres gjennom 
grundig vurdering av nødvendig ressursbruk. 
Medarbeiderinvolvering står sentralt i Lean og 
det er en kjensgjerning at det største effektivise-
ringspotensialet finnes i skjæringspunktet hvor 
tjenestene møter brukerne, enten det er internt 
eller eksternt.

bjØrn KriStianSen rådgiver i 
Lillehammer kommune:

- Lillehammer kommune har de siste tre årene 
brukt Lean som metode i vårt kontinuerlige 
forbedringsarbeid. Vi har benyttet Lean på en 
lang rekke områder. Bibliotek, sykehjem, byg-
gesak,  og lønningsavdeling , for å nevne noen. 
erfaringene er gode og konklusjonen er at Lean 
er anvendelig i forhold til hele spekteret av kom-
munale tjenester. i alle prosesser har vi oppnådd 
gevinster som har satt oss i stand til å løse nye 
oppgaver uten å måtte tilføre mer ressurser. 

Lean som metode gir de ansatte en fantastisk 
mulighet til å påvirke sitt eget arbeid. Mange blir 
overrasket over funn av åpenbare tidstyver man 
har levd med i årevis på jobben. Lean kan beskri-
ves som summen av flere effektiviseringsmeto-
der. en bieffekt vi har fått med bruken av Lean er 
resultatet av samarbeid med andre kommuner. 
Samarbeidet har gitt oss mulighet til å «lære» av 
hverandre, og erfaringsoverføringene har vært 
nyttige. 

Per Lervåg rådmann i 
ringebu kommune:

 - ringebu kommune har veldig gode erfaringer 
med Lean som metodikk. etter at vi utdannet 
11 interne Lean-veiledere for to år siden, har vi 
gjennomført mange prosesser, de fleste med 
godt resultat.  Vi har erfart at Lean gir et godt en-
gasjement, at det kommer fram mange forslag til 

forbedringer underveis i prosessene, og at selve 
systematikken sørger for et ryddig løp. effektene 
kan være alt fra bedre rettssikkerhet for brukere 
til mer rasjonelle arbeidsprosesser.  Vi kommer 
til å forsterke bruken av Lean framover. 

– En fantastisk mulighet til 
å påvirke sitt eget arbeid  

Vi har spurt tre kommuner: 
hvilke erfaringer har du med Lean som effektiviseringsmetodikk?

molde

ringebu

Lillehammer

Kaizentavle: i hjemmetjenesten benytter de den såkalte Kaizen forbedringstavle, som er et viktig Lean-prinsipp for 
kontinuerlige forbedringer, forteller leder for hjemmetjenesten, Nina d. Martinsen.


