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Forord 
 
 

Tana kommune har besluttet å gjennomføre en evaluering av 

forvaltningspraksisen i kommunen ved hjelp av Kommunekompasset som 

metode og verktøy. Dette er første gangen Tana kommune gjennomfører en slik 

evaluering. Hensikten er å få vurdert på hvilke områder Tana har en god 

forvaltningspraksis i dag, og på hvilke områder det bør være rom for 

forbedringer. Dette som en del av det kontinuerlig pågående 

organisasjonsutviklingsarbeidet i Tana kommune generelt og det pågående 

omstillingsprosjektet spesielt. 

 

Denne rapporten angir hvordan Tana kommune skårer på de ulike 

fokusområdene som Kommunekompasset evaluerer. Rapporten sammenligner 

også Tana kommune med øvrige norske kommuner som har benyttet denne 

metodikken.  

 

Resultatene i Tana er jevnt over svært lave. Totalscoren er syvende lavest blant 

de kommunene som har tatt i bruk Kommunekompasset, og dermed også godt 

under nivået til landsgjennomsnittet. Resultatet gir slikt sett et bilde av at man 

over tid ikke har vært tydelig på i hvilken retning Tana kommune skal utvikle seg 

som organisasjon. Tana har mange utfordringer. Den størst er kanskje fraværet 

av felles organisatorisk praksis. Det er få (om noen) helhetlige og 

gjennomgående systemer som er etablert, forankret og etterlevet av alle enheter, 

avdelinger og ansatte i hele kommunen. Dette er en stor utfordring for kvaliteten 

og effektiviteten i organisasjonen. Så skjer det mye bra i oppvekstsektoren. Der 

jobber man systematisk og målrettet med felles metoder og verktøy, mens på 

helse og omsorg, teknisk og ikke minst i staben, er det betydelige behov for å 

utvikle forvaltningspraksisen, noe som igjen vil gi en bedre og mer effektiv 

tjenesteproduksjon. 

 

KS-K håper at denne evalueringen inspirerer Tana kommune til å forsterke det 

systematiske arbeid for å utvikle forvaltningspraksisen på utvalgte områder. Det 

vil med overveiende sannsynlighet gi både en bedre, mer målrettet og mer 

effektiv kommuneorganisasjon. 

 

 

Lillestrøm, desember 2021  
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1. Generelt 
 

Kommunekompasset er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale 

organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet tar 

utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med fire 

hovedoppgaver:  

• Kommunen som politisk-demokratisk arena  

• Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne  

• Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter 

• Kommunen som samfunnsutvikler  

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene.  

 

For enklest å forklare hvordan Kommunekompasset virker kan man trekke 

paralleller til skolen. I skoleverket finnes det en Læreplan som sier noe om hva 

elevene bør kunne på de ulike trinnene. Det finnes altså en “idé” om hva som er det 

optimale kunnskapsnivået. Elevene får karakterer som beskriver hvor nærme de er 

dette idealet. På samme måte finnes det en ”idé” om hva som er den “optimale 

kommune”. Kommunekompasset vurderer hvor langt unna eller hvor nærme man 

er dette idealet. 

 

Idealkommunen som beskrives av Kommunekompasset er en kommune 

som jobber systematisk og planmessig, som har fokus på helhet og 

sammenheng, som vektlegger resultater og effektivitet, som er åpen og 

brukerorientert, som kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater og som 

evner å lære av denne evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, 

utviklingsorientert, lærende og politisk styrt organisasjon.  

 

Utgangspunktet for kriteriene ble utviklet av en internasjonal ekspertgruppe i 

forbindelse med utdelingen av en pris til "Årets kommune" i 1993. Ansvarlig for 

prisutdelingen var den tyske allmennyttige Bertelsmann Stiftung. Disse kriteriene er 

siden tilrettelagt og tilpasset for norske forhold av professor Harald Baldersheim ved 

Universitetet i Oslo. Verktøyet ble revidert i 2010, den gangen i samarbeid med 

søsterorganisasjonene til KS i Sverige - SKR (Sveriges Kommuner og Regioner). Det 

betyr at Kommunekompasset fra 2010 er et felles norsk-svensk verktøy, noe som 

muliggjør sammenligninger på tvers av landegrensene. Kommunekompass-

versjonen fra den gangen kalles versjon 2.0, og i april 2016 gjorde man en ny 

revidering/oppdatering av Kommunekompasset til versjon 2.1.  
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I 2020/21 har man gjennomført en ny revisjon av verktøyet. Også denne gang i 

samarbeid med SKR i Sverige. Man har hatt en helhetlig gjennomgang av verktøyet, 

tatt ut mange vurderingspunkter som nå er blitt mer eller mindre standard i 

kommunesektoren (dvs det som «alle» gjør/har), og lagt til nye beste praksis 

metoder/arbeidsformer/modeller. Man har i større grad lagt vekt på samskaping, 

likeverd og samfunnsutvikling i den revisjonen. Det er også snudd om litt på 

rekkefølgen på de åtte områdene slik at de henger bedre sammen og gir en mer 

konsistent beskrivelse av kommunens arbeid. Den versjonen som nå foreligger 

kalles for Kommunekompasset 3.0. Utviklingen fra Kommunekompasset 1.0 til 

Kommunekompasset 3.0 henger tett sammen med utviklingen av – og synet på – 

kommunesektoren de siste 25 årene: 

 

 

Kommunekompasset er altså et dynamisk verktøy hvor idealet stadig 

fornyes/utvikles. Det betyr at hvis en kommune gjør akkurat det samme i 2021 som 

man gjorde i 2016, så vil man få noe dårligere skår fordi beste praksis stadig 

utvikler seg.  

 

2. Metode 
 

Kriteriene i Kommunekompasset består av følgende fire fokusområder med 

tilhørende åtte delområder: 
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Demokrati og samfunnsutvikling 

1. Samspill mellom folkevalgte og innbyggere 

2. Samfunnsutvikling 

Styring og økonomi 

3. Styring og kontroll 

4. Effektivitet 

Tjenestekvalitet 

5. Brukerens fokus og service 

6. Kvalitetsutvikling 

Organisasjonskvalitet 

7. Arbeidsliv 

8. Lederskap og medarbeiderskap 

 

Kriteriene tar sikte på å beskrive kommunenes faktiske systemer, rutiner og 

programmer på disse forskjellige områdene, altså deres iverksatte tiltak, gjeldende 

prosedyrer og løpende forvaltningsprosesser på vurderingstidspunktet. Planlagte - 

men ikke igangsatte prosesser og oppgaver - honoreres ikke. Kommunene som 

evalueres må kunne dokumentere sine tiltak på de forskjellige områdene for å få 

uttelling for dem.  

 

Poenggivningen på hvert spørsmål avgjøres av: 

• System/prosess – hvor omfattende, gjennomarbeidet og dokumentert 

systemet/prosessen er i kommunen 

• Omfang – i hvor stor del av kommunen systemet benyttes  

• Resultat/analyse – hvordan kommunen evner å lære av resultatene samt 

ta de inn i den videre utviklingen av organisasjonen og hvordan kommunen 

utvikler systemet/prosessen og bruker det over tid 

 

På hver av disse åtte fokusområdene måles kommunens praksis ut ifra til sammen 

79 spørsmål/indikatorer. Det kan skåres inntil 100 poeng på hvert delområde, i alt 

800 poeng.  

 

I Tana kommune er det gjennomført intervjuer med ordfører/deler av 

formannskapet, kommunedirektør, kommunalsjefer, enhetsledere, stabspersonell 

og hovedtillitsvalgte. På bakgrunn av svarene i intervjuene, samt gjennomgang av 

dokumenter og nettsider, har KS-K gitt en skårsetting på de åtte fokusområdene. 
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3. Resultat 
 

Kommunekompasset er et standardisert verktøy. Dette betyr at verktøyet og 

skåresettingen benyttes på samme måte i alle andre kommuner som blir evaluert. 

Fordelen med dette er at kommunene, i tillegg til å kunne sammenligne seg med 

seg selv over tid, får en mulighet til å sammenligne seg med andre norske 

kommuner dersom det er ønskelig. Ved å gå inn på www.skr.se og søke etter 

«Kommunkompassen» kan man også sammenligne Tana med 200 svenske 

kommuner som har benyttet Kommunekompasset siden 2010. 

 

Den største verdien med Kommunekompasset er å bruke det som et støtteverktøy 

for utvikling av egen kommunal forvaltningspraksis. Det vil si at man etter en 

vurdering, velger seg ut en del områder som man setter i gang et systematisk 

utviklingsarbeid på. Etter 2-3 år kan man gjennomføre en ny evaluering og man vil 

kunne vurdere om igangsatte tiltak har hatt ønsket effekt, samt legge strategien for 

videre utviklingsarbeid.  

 

I og med at det er ulike muligheter for organisasjonsutvikling i kommune-Norge -

avhengig av ressursgrunnlag og kompetanse i den kommunale organisasjon – så 

har vi valgt å gruppere resultatene etter kommunestørrelse basert på innbyggertall. 

Kommunekompasset i Norge opererer med tre grupperinger: 

 

• Mindre enn 5.000 innbyggere 

• Mellom 5.000 – 10.000 innbyggere 

• Mer enn 10.000 innbyggere 

Tana kommune tilhører gruppen med kommuner med under 5 000 innbyggere. I 

denne gruppen er det totalt 29 kommuner som er evaluert en eller flere ganger ved 

hjelp av Kommunekompasset i Norge etter 20101.   

 

Tana kommune skårer totalt 262 poeng av 800 mulige. Dette er godt under middels 

bra blant de 66 evalueringene som er gjennomført siden 2013. Gjennomsnittet for 

alle norske kommuner som er evaluert med Kommunekompasset ligger på 358 

poeng. Resultatet i Tana ligger også under snittet for kommuner med under 5 000 

innbyggere, som er på 313 poeng. Forskjellene kommer frem i diagrammet 

nedenfor: 

 
1 Fra og med 2010 bruker man versjon 2.0 av Kommunekompasset. Et stort antall kommuner er også 

evaluert med versjon 1.0 i perioden 1997-2010, men de er ikke med i sammenligningene her. 

http://www.skr.se/
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Stolpene i diagrammet visualiserer variasjonen i gjennomsnittlig skår. Hva som 

faktisk gjør at det er noe forskjeller, er det vanskelig å si noe sikkert om. Men ut ifra 

det tallgrunnlaget KS-K besitter, ser det ut til at det er en sammenheng mellom 

kommunestørrelse og resultat i Kommunekompasset. Dette er ikke så underlig i og 

med at større kommuner ofte kan dra stordriftsfordeler av å drive med utviklings- 

og forbedringsarbeid. Av de femten kommunene med høyest skår i Kommune-

kompasset har syv over 10 000 innbyggere og syv mellom 5 000 og 10 000 

innbyggere og én under 5 000 innbyggere. Av de femten kommunene med lavest 

skår har tretten under 5 000 innbyggere og fire mellom 5 000 og 10 000 

innbyggere. Det er allikevel verdt å merke seg at den høyeste poengsummen som 

noen gang er gitt i kommunekompasset i Norge var til en kommune med 2 400 

innbyggere2. 

 

Hvis vi ser på totalskåren for Tana sammenlignet med andre kommuner, ligger Tana 

godt under gjennomsnittet for alle de kommunene som er evaluert. Nedenfor følger 

oppsettet som viser resultatet fra kommuner som har gjennomført 

Kommunekompassevalueringer etter 2013. Tanas resultat på denne evalueringen er 

vist som grønn stolpe: 

 
2 Lom kommune skåret 550 poeng i 2011 
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En «normalskår» i Kommunekompasset for en norsk kommune som jobber normalt 

godt med utviklingsarbeid ligger i intervallet 320 – 360 poeng. Under dette har man 

en svak forvaltningspraksis, og over dette havner man stort sett bare hvis man har 

satt som mål/er bevisst på å utvikle egen forvaltningspraksis. 

 

Dersom vi begrenser utvalget til kommuner i gruppen for kommuner med under 

5 000 innbyggere, ser bildet slik ut: 

 

 

Som vi ser her, skårer Tana kommune også under median i denne gruppa. Men det 

er relativt små forskjeller blant de kommunen som skårer lavest her.  

 

I det videre forlater vi totalskåren og går ned til de enkelte fokusområdene. I 

tabellen nedenfor kan vi se hvordan skåren på de åtte delområdene fordeler seg for 

Tana kommune: 
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Som vi ser skårer Tana høyt (over 50 poeng) på område 2 Samfunnsutvikling med 

50 poeng. På øvrige områder er skåren middels til lav. Lavest er skåren på område 

8 Lederskap og medarbeiderskap med 22 poeng. 

 

I spindeldiagrammet nedenfor har vi sammenlignet Tana kommune med alle de 

andre evalueringene etter Kommunekompasset som er gjort av KS-K siste syv år 

(66 stk): 
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Som vi ser av diagrammet over skårer Tana nesten på snittet på område 1 

Offentlighet og demokrati og område 2 Samfunnsutvikling. På øvrige områder skårer 

man godt under gjennomsnittet. Størst avstand til gjennomsnittet er det på område 8 

Lederskap og medarbeiderskap. 

 
Hvis vi sammenligner med bare kommuner med mindre enn 5 000 innbyggere finner 

vi følgende: 

 

 

 

Vi ser at man her skårer Tana kommune som gjennomsnittet på område 1, 2, og litt 

under på områdene 4, 5 og 7. På øvrige områder skårer man god under 

gjennomsnittet for gruppa. Størst avstand til gjennomsnittet er det på område 8 

Lederskap og medarbeiderskap. 
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I det påfølgende vil vi gjennomgå alle de åtte fokusområdene. Vi vil peke på sterke 

og svake sider, samt si noe om grunnlaget for skårsettingen og hva som skal til for 

ytterligere å forbedre forvaltningspraksisen på hvert område.  
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4. Forvaltningspraksis pr fokusområde 
 

Demokrati og samfunnsutvikling 

DELOMRÅDE 1 
Poeng 
2021 

 

Offentlighet og 
demokrati 30 

 
 
Dette første fokusområdet tar for seg kommunens kontakt med innbyggerne i et 

demokratiperspektiv.  

    SUM Maks 

1.  Offentlighet og demokrati 30 100 

1.1 Strategi for kommunikasjon og demokratiutvikling 0,0 20 

1.2 Kommunens informasjon til innbyggerne 5,0 10 

1.3 Innbyggernes mulighet til dialog med politikken 10,0 30 

1.4 Transparens om resultater 3,3 10 

1.5 Forutsetninger for gode politisk prosesser 11,5 30 

    
 

1.1 Fins det en plan/strategi for utvikling av demokrati og kommunikasjon? 0 20,0 
 

Tana kommune har ikke utviklet en helhetlig plan eller vedtatt en strategi for hvordan man 

ønsker at demokratiet i kommunen skal fungere og utvikle seg. Kommunen har ikke noen 

strategi for samskaping eller medborgerdialog, men legger til grunn at det representative 

demokratiet gjennom de tradisjonelle møtene og partikanalen er godt nok til å vedlikeholde 

og utvikle lokaldemokratiet.  

 

Kommunen har en ikke noen informasjons- og kommunikasjonsstrategi for hele kommunen 

for å sikre god informasjon og god dialog med kommunens innbyggere, ansatte og 

næringsliv. Generelt er Tana svake på alt som har med både intern og ekstern informasjon 

og kommunikasjon.  

 

1.2 Kommunens informasjon til innbyggerne? 5,0 30,0 
 

Innbyggerne informeres om saker og politiske vedtak på kommunens hjemmesider der de 

er tilgjengelige for offentlig innsyn før og etter møter i politiske organer. Nettsiden har tidvis 

innholdsmessig store mangler. Hvis man ikke finner den rette inngangen/linken («Tjenester 

A til Å») så er stort alle sidene innholdsløse og helt «døde» med unntak av litt 

kontaktinformasjon. Kommunen har i noen grad tatt i bruk elektroniske skjemaer, og da 

først og fremst på oppvekstområdet. Mange av artiklene på nettsiden er 12-14 år gamle. 

Tana ligger relativt langt bak det som er en gjennomsnittlig god kommunal nettside i 

kommune-Norge i 2021. 
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Kommunen presenterer ikke saker systematisk for innbyggerne i form av korte og 

lettfattelige sammendrag. For å markedsføre politiske møter annonseres disse på 

kommunens nettsider. Kommunen har ikke tatt i bruk «oppsnakk» med videopresentasjon 

av sakene i forkant av møtene som publiseres på nett og sosiale medier for å informere om 

hva som står på den politiske agendaen. Møtene i kommunestyret streames direkte på nett, 

men lagres ikke og ligger heller ikke tilgjengelig i etterkant - sekvensielt oppdelt - slik at 

innbyggerne i etterkant kan følge debattene på de sakene de er interessert i (selv om det 

står på nettsidene at dette gjøres). Kommunen har en Facebook-side som 

kommunikasjonskanal for å spre informasjon og i noen grad kommunisere med 

innbyggerne. Men det er få andre saker/oppslag der enn stillingsannonser og Covid-

informasjon. Kommunen som organisasjon har i liten grad tatt i bruk video som verktøy for 

å informere innbyggere og for å bygge omdømme i Tana kommune, men man har en veldig 

god informasjonsvideo om kommunen for nye innbyggere som ligger på nettsiden. Ordfører 

lager veldig gode videoblogger hver fredag om hva som skjedd i hennes arbeidsuke, men 

disse er ikke koblet mot kommunens nettsider eller Facebook-profil. 

 

1.3 Innbyggernes mulighet for dialog med politikken? 10,0 30,0 
 

Kommunen jobber ikke systematisk for å gi innbyggerne reell deltagelse/innflytelse 

(«medborgerdialog»/innbyggermedvirkning) i sentrale beslutningsprosesser gjennom året i 

form av faste folkemøter, brukerpaneler, høringer, etc og det foreligger ikke noen 

systematikk for hvordan kommunen skal jobbe aktivt for i større grad ta med innbyggerne i 

beslutningsprosessene. Kommunen har heller ikke samlet informasjonen på nettsiden om 

hvordan man kan påvirke politiske prosesser («Slik kan du påvirke») slik at det er lett for 

innbyggerne å se hvordan de kan bidra. Men man gjennomfører tradisjonelle folkemøter der 

dette er pålagt, eller der man finner det hensiktsmessig ut ifra sakens karakter. 

 

Kommunen avholder ikke noen form for politikerkaféer, torgmøter eller lignende hvor 

innbyggerne kan komme i direkte dialog med politikerne, men det er åpen talerstol på 

kommunestyremøtene som i noen grad benyttes av innbyggerne. Enkelte av bygdene i 

Tana har også veldige aktive Bygdelag, men kommunen har ikke noen strategi for hvordan 

disse skal bidra i styring og utvikling av kommunen. Det finnes ikke noen form for 

«elektronisk forslagskasse» eller lignende hvor innbyggerne kan komme med innspill og 

forslag til politikerne (ut over direkte e-postkontakt med den enkelte folkevalgte), men 

mange tar direktekontakt med ordfører en folkevalgt når de har saker på hjerte.  

 

Det finnes kontaktinformasjon til alle politikere  på kommunens hjemmesider slik at det 

mulig for innbyggerne å ta direkte kontakt hvis det skulle være ønske om det, men disse er 

vanskelig tilgjengelig om man ikke vet hvor man skal lete/finne det.  

 

Kommunen har ikke gjennomført noen form for «Innbyggerundersøkelser» for å fange opp 

innbyggernes syn på kommunen når det gjelder omdømme, kulturtilbud, samferdsel, fysisk 

utforming, etc.  

 

1.4 Transparens om resultater? 3,3 10,0 
 

Kommunen har ingen tydelig strategi for hvordan de skal informere innbyggerne om de 

resultatene som kommunen skaper. Det skjer i noen grad på Facebook-siden og mye via 

ordfører videoblogg, men ellers er det ingen systematikk, verktøy eller dedikerte kanaler i 

det å informere kommunens innbyggere om de resultatene kommunen oppnår. 
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1.5 Forutsetninger for gode politiske prosesser 11,5 30,0 
 

Kommunen har gjennomført KS Folkevalgtprogram, men ellers har man ikke jobbet 

systematisk med dette for å bygge kompetanse hos de folkevalgte. Men det er mange 

orienteringer i kommunestyret om aktuelle problemstillinger for å gi politikerne bedre 

innsikt. 

  

Kommunen har ikke noe systematikk for å sikre kvaliteten på de saksutredningene som 

politikerne får, eksempelvis ved at kommunedirektør leser igjennom alle sakene og gir de 

en helhetlig form, eller at ordfører og kommunedirektør gjennomgår saksliste og saker i 

fellesskap. Kommunen har ikke noen ordning med saksordfører eller lignende for å sikre at 

de ulike politiske perspektivene også ivaretas igjennom saksutredningen/prosessen. 

 

Kommunen jobber lite med å forbygge trusler og hatretorik rettet mot de folkevalgte. 

 

Kommunen har vedtatte etiske retningslinjer både for politikere og ansatte. Kommunen har 

hatt en stor underslagssak og dette har vært med å løfte fokuset på dette. Det er ikke 

utarbeidet noe system med refleksjonskort, opplæringsvideo, nettundervisning, eller 

lignende for å sette fokus på etisk standard i hele tjenesten, men enkelte virksomheter 

bruker verktøy for dette som etisk refleksjon, case fra veilederen.no, drøftinger på 

personalmøter, etc.  

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 

 

⬧  Har en Facebook-side, men denne 

må oppdateres med andre saker 

enn pandemi og stillinger 

⬧  Har kontaktinformasjon til ordfører 

og varaordfører på nett, men ikke 

for øvrige folkevalgte 

⬧  Videreutvikle innbyggerdialogen 

for å involvere innbyggerne i 

beslutningsprosesser 

⬧  Overfører kommunestyremøter på 

nett, men lagres ikke og er ikke 

koble den mot saksutredning/ 

protokoll  

⬧  Forankre og gjøre kjent de etiske 

retningslinjene i hele 

organisasjonen  

⬧  Utvikle rutinene for å 

kvalitetssikre saksfremstillingene 

⬧  Har aktive bygdelag i enkelte 

bygder, men disse er ikke 

formalisert i samspillet med de 

kommunale beslutningsprosessene 

 

 

⬧ Har ikke en egen strategi for 

utvikling av lokaldemokratiet 

⬧ Har ikke en kommunikasjons-/ 

informasjonsstrategi  

⬧ Nettsiden fremstår 

innholdsmessig som mangelfull 

og utdatert 

⬧ Har ikke noen samleside for 

politiske prosesser - «Slik kan du 

påvirke» 

⬧ Markedsfører i liten grad politiske 

møter overfor innbyggerne  

⬧ Lager ikke sammendrag/ 

kortversjoner av politiske saker 

myntet på innbyggerne 

⬧ Bruker ikke video i markedsføring 

og informasjon om kommunens 

virksomhet 

⬧ Kommuniserer ikke kommunens 

resultater systematisk ut til 

innbyggerne 

⬧ Ikke noe systematikk for å 

forebygge trusler og hatretorik 

mot de folkevalgte 

⬧ Har ikke gjennomført noe 

systematisk 

innbyggerundersøkelse for å 

fange opp innbyggerne syn på 

kommunen 
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FOKUSOMRÅDE 2 
Poeng 
2021 

 

Samfunnsutvikling 50 

 
 
Dette fokusområdet tar for seg kommunens arbeid som samfunnsaktør gjennom systematisk 

samfunnsutviklingsarbeid.  

 

    SUM Maks 

2.  Samfunnsutvikling 50 100 

2.1 Strategisk fokus 8,0 15 

2.2 Sosial holdbarhet 12,5 30 

2.3 Bærekraft og økologisk holdbarhet  10,0 30 

2.4 Sivilsamfunn, næringsliv og kultur 19,2 25 

    
 

2.1 Har kommunen en helhetlig plan / strategi for samfunnsutvikling? 8,0 15,0 
 

Kommuneplanens samfunnsdel er gjeldende fra 2012 – 2023. Men den mangler handlingsdel 

(sist oppdatert for 2015-2018) og/eller en kobling til økonomiplan og budsjett. Dette gjør at 

den får liten påvirkning på enhetenes prioriteringer gjennom året. Det er lite kunnskap om 

denne og ingen av de vi snakket med anså den som et førende styringsdokument i Tana 

kommune. Kommunen har da heller ikke utviklet et helhetlig virksomhetsstyringssystem med 

gjennomgående virksomhetsplaner som er tydelig forankret i kommuneplanen. 

 

Det er behov for å ha en oppdatert plan for arealbruken i hele kommunen. Planprogrammet 

for revidering av arealdelen ble fastsatt i juni 2013. Den nye arealplanen for kommunen ble 

sendt på høring i juni 2019. Det arbeides nå med behandling av uttalelser og ferdigstilling av 

planen, med mål om ferdig plan i 2022. 

 

Kommunen har en vedtatt planstrategi fra 2020 med høye ambisjoner for hva som skal 

gjennomføres av planarbeid i kommende kommunestyreperiode. 

 

2.2 Sosial holdbarhet i lokalsamfunnet 12,5 30,0 
 

Tana kommune jobber i noen grad aktivt for å fremme inkludering og motvirke utenforskap. 

Kommune er en liten og oversiktlig og man samarbeider i varierende grad systematisk med 

lag og organisasjoner når det gjelder å skape et sosialt holdbart samfunn. Kommunen jobber 

ikke aktivt for å motvirke ekstreme og antidemokratiske bevegelser/organisasjoner, da det 

har vært opplevd som det er lite behov for dette. 
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Folkehelsearbeidet skal inngå i alt planverk for kommunen og skal ivaretas av alle tjenester i 

kommunen. Tana kommune lagde i 2019 "oversiktsbilde over kommunens folkehelse", og 

har etter dette – i samarbeid ed et utviklingsprogram i regi av KS – gjennomført en 

prioritering av innsatsområder. Disse er nedfelt i dokumentet "Satsingsområder folkehelse i 

Tana kommune 2020-2024", som nå skal behandles politisk. 

 

Kommunen har ingen aktive strategier eller tiltak for å øke likeverd og likestillingen i 

befolkningen, men Tana er veldig bevist på sin tospråklighet og har høye ambisjoner om å 

videreutvikle bruken av samisk språk og kultur- både i samfunnet generelt og 

kommuneorganisasjonen spesielt.  

 

2.3 Bærekraft og økologisk holdbarhet 10,0 30,0 
 

Kommunen utarbeidet en Kommunedelplan for klima- og miljø allerede i 2010 som en av de 

første kommunene i Finnmark. Denne ble godt fulgt opp og man gjorde mye knyttet til 

energieffektivisering ved utfasing av fossilt brensel som varmekilde. Dette for å oppnå bedre 

fyringsøkonomi og redusere Co2-utslippene og foreta en generell oppgradering av bygg. De 

senere årene har man jobbet med å redusere utslippene fra kommunens bilpark ved å ta i 

bruk elektriske biler og hybridbiler. Men det virker som om fokuset på dette området har 

stoppet noe opp, og i planstrategien for 2020-2023 er ikke det ikke vedtatt noe planoppstart 

eller rullering av planverket på dette området, ut over at det er vedtatt oppstart av en 

jordbruksplan der klimaperspektivet er fremtredende. 

 

Kommunen har i liten grad jobbet med hvordan man kan redusere klimapåvirkningen fra 

lokalsamfunnet. Kommunen har heller ikke hatt behov for store satsninger på klimatilpasning 

og har derfor pr i dag lite fokus på dette. 

 

Kommunen jobber lite systematisk for å fremme sirkulær økonomi og forbruk både i egen 

organisasjon og i lokalsamfunnet ut over kildesortering for husstander og bedrifter. Dette 

arbeidet ivaretas av ØFAS. 

 

2.4 Sivilsamfunn, næringsliv og kultur 19,2 25,0 
 

Kommunen har mange bygdelag og idrettslag, og samarbeid med disse er viktig. Kommunen 

har samarbeidsavtale med Tana idrettsråd og støtter de med en årlig bevilgninger. 

Kommunen eier mange idrettsanlegg, og man har driftsavtale med lag og foreninger som tar 

ansvar for å drifte disse. Eksempelvis eies Tana svømmehall av kommunen, men Folkebadet 

driftes av Tana svømmeklubb og Sirma idrettslag. De får inntektene fra billettsalget og stiller 

med godkjente svømmevakter. Tana kunstgressbane eies av kommunen og driftes av Tana 

ballklubb. Tana ridehall eies av kommunen og driftes av Tana rideklubb. Lysløype i 

kommunesenteret eies av kommunen og tråkkes av Tana skiskytterlag. Tana kommune har 

frivillighetssentral som er svært aktiv, spesielt i forhold til å gi gode tilbud til den eldre 

befolkningen. Lag og organisasjoner benyttes ofte som høringsparter når man jobber med 

viktige saker som angår disse. 

 

Når det gjelder utviklingen av det lokale og regionale næringslivet så er Tana kommune 

medeier i Sapmi Næringshage og har god dialog med dette nettverket. Sapmi Næringshage 

bistår bedrifter under etablering. Kommunen har faste månedlige møte med næringshagen 

for å være orientert om hva som rører seg i næringslivet, og orienterer næringshagen om 

aktuelle planer som berører næringslivet. 
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Kommunen har vært opptatt av å ha god infrastruktur på plass i form av byggeklare og 

ferdig regulerte næringsarealer der det er behov. Kommunen har satset mye på 

fiskerinæringen både gjennom støtte i fra primærnæringsfond til fartøykjøp og bygget opp 

infrastruktur som kai, flytebrygger, servicebygg for fiskere, etc. Servicebygget ved Torhop 

havn eies av kommunen, med driftes av fiskere som leier plass der gjennom et andelslag. 

 

Landbruksnæringen er stor i Tana og kommunen har et regionalt landbrukskontor med to 

ansatte som har bønder i Tana, Nesseby, Vardø, Berlevåg, Karasjok og Kautokeino som sitt 

ansvarsområde. Kommunen har bidratt med midler gjennom primærnæringsfondet for å 

støtte nyetablerere og nye driftsbygninger. 

 

Kommunen har en 50% stilling som kulturkonsulent som ivaretar oppgaver knyttet til 

spillemiddelforvaltning, veiledning og saksbehandling for ungdomsrådet og for Hovedutvalg 

for omsorg, oppvekst og kultur. Planoppgavene er knyttet til oppfølging og årlig rullering av 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg, og oppdatering av folkehelseplan 

og oversiktsarbeidet jamfør folkehelseloven. Stillingen ivaretar også samarbeidet mellom 

kommunen og frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett. 

 

Kommunen har flere kulturbygg som Tana miljøbygg og Tana flerbrukshall som er viktig 

infrastruktur som benyttes av kulturlivet. I tillegg er det lokaler som benyttes i bygder hvor 

man har grunnskoler: Austertana, Boftsa og Sirma.  

 

Kommunen har en anerkjent kulturskole som også huser det Samiske barneteater som er en 

viktig samisk kulturinstitusjon i Sapmi. I Kulturskolen gis det mange forskjellige tilbud som 

musikk, dans, teater, myk og hard duodji, joik etc. Kulturskolen har 50 % kulturskolerektor, 

50 % dansepedagog, 100 % teaterlærer + en rekke mindre stillingshjemler. 

 

Kommunen støtter koret UNTAK med deler av dirigentlønnen. Koret er et felleskor for Tana 

og Nesseby som holder høy kunstnerisk kvalitet med et stort repertoar innen samisk musikk 

og joik. Tana kommune er medeier i stiftelsen Tana og Varanger museumssida som har 

museum i Polmak med fokus på den elvesamiske kulturen. 
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Styrker Utfordringer Svakheter 

 

⬧ Kommunen har et aktivt 

kulturliv 

⬧ Godt utviklet kulturskoletilbud 

⬧ Jobber godt for å fremme 

inkludering og motvirke 

utenforskap 

 

 

⬧ Har en kommuneplan, men denne 

må revideres/rulleres og forankres i 

organisasjonen og fases inn i 

styringssystemet 

⬧ Bli mer systematiske på samspillet 

med sivilsamfunnet som bidrag til å 

utvikle lokalmiljøet  

⬧ Jobbe mer helhetlig og systematisk 

med å styrke frivillighet, 

organisasjoner og samskaping i 

kommunen 

⬧ Bli mer systematiske på å gi støtte 

til personer og organisasjoner som 

aktivt bidrar til utviklingen av 

lokalmiljøet 

⬧ Jobbe mer helhetlig og systematisk 

med folkehelse som en 

gjennomgående virksomhetsprosess 

i alle deler av organisasjonen 

⬧ Jobbe mer systematisk og helhetlig 

for å være en aktiv støttespiller for 

lokalt næringsliv 

 

 

⬧ Har ingen tiltak for å jobbe 

med klimatilpasning  

⬧ Kommunen jobber ikke 

systematisk med å øke opplevd 

trygghet og sikkerhet (da det 

oppleves som et lite behov) 

⬧ Har ikke en oppdatert klima- 

og miljøplan 

⬧ Kommunen jobber ikke 

systematisk for å øke likeverd 

og likestilling i befolkningen 

(da det oppleves som et lite 

behov)  

⬧ Jobber lite for å redusere 

klimapåvirkningen fra 

lokalsamfunnet 

⬧ Jobber lite for å fremme 

sirkulær økonomi og forbruk i 

egen organisasjon og i 

lokalsamfunnet for øvrig 
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Styring og effektivitet 
 

FOKUSOMRÅDE 3 
Poeng 
2021 

 

Styring og kontroll 37 

 

 
Dette fokusområdet tar for seg kommunens styringssystem, dvs hvordan er 

transformasjonen fra politiske vilje og vedtak og ut i organisasjonen, samt 

tilbakerapportering til politisk nivå.  

    SUM Maks 

3.  Styring og kontroll 37 100 

3.1 Strategi for styring 3,3 10 

3.2 Politisk styring 15,0 40 

3.3 Analyse og rapportering 11,0 30 

3.4 Samspill politikk og administrasjon 7,7 20 

    
 

3.1 Strategi for styring 3,3  10,0 
 

Tana kommune har ikke en tydelig beskrevet styrings- og oppfølgingsmodell i sitt 

budsjett/handlingsplan eller andre steder (skriftlig/på nett) slik at ansatte og utenforstående 

lett kan få innblikk i og se sammenhengene i styringsprosessene. Det er ikke beskrevet 

hverken i årsbudsjett/økonomiplan eller i årsmelding. I Kommuneplanen er det i noen grad 

beskrevet, men denne oppleves utdatert og det er få som forholder seg til denne. Det er 

derfor vanskelig for utenforstående å se hva som legges til grunn for styringstenkningen og 

målsettingene i Tana kommune – ut over økonomiske disposisjoner.  

 

3.2 Styring, visjon og verdigrunnlag 15,0 40,0 
 

Tana kommune har i kommuneplanen vedtatt en visjon som er gjennomgående og gjeldende 

for hele kommunen: «Et samfunn hvor alle kan leve det «gode liv» gjennom trygge 

omgivelser, gode arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tana identitet, et sunt liv og natur 

i økologisk balanse» men denne brukes svært lite. Det var ingen av de vi kjente som kunne 

gjengi den eller sa at de benyttet den i eget arbeid. 

 

Kommunen har et felles verdigrunnlag i arbeidsgiverpolitikken som gjelder for 

kommuneorganisasjonen – «omsorg, ansvar, respekt og åpenhet». Disse brukes av noen 

enhetsledere i dere organisasjonsarbeid, samt at ny kommunedirektør har begynt å løfte de 

frem, men det er et behov for å løfte disse opp på agendaen igjen i hele organisasjonen for å 

skap større eierskap og forpliktelse opp mot dette verdigrunnlaget. 
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Tana kommune har ni hovedmål i kommuneplanen, men disse er ikke hentet inn i 

økonomiplan og dette utgjør dermed ikke kommunens handlingsdel til kommuneplanen. 

Tana laget en egen handlingsdel til kommuneplanen for 2015 – 2018, men denne er siden 

ikke rullert og man finner ingen spor av kommuneplanen i dagens vedtatte 

styringsdokumenter (ordet kommuneplan er kun nevnt to ganger i sist vedtatte 

økonomiplan). Det er liten/ingen bevissthet om målstyring i kommuneorganisasjonen og de 

del/utviklingsmålene enhetene har i sine planer er ikke koblet til disse overordnede målene. 

 

Kommunestyret utøver sitt styringsansvar først og fremst igjennom årlige budsjettvedtak og 

behandling av enkeltsaker. Man har et lite utviklet plansystem, og det var enighet blant de 

informantene vi snakket med om at man sliter med å ta de langsiktige strategiske valgene 

på riktig tidspunkt og hurtig nok. Politikken blir for detaljfokusert og for opptatt av de enkelte 

vedtakene og tiltakene. Dermed forsvinner mange av de lange linjene i politikken. 

 

Tana har ikke tatt i bruk noe system for helhetlig mål og resultatstyring. Som beskrevet over 

er det ikke noe linje fra kommuneplan til virksomhetsplaner. Det er ingen tydelige mål (ut 

over de økonomiske) og resultatindikatorer i økonomiplanen, kun noen verbalt beskreven 

strategier. I noen enheter (skole og barnehage) har man et tydelig årshjul og et delvis 

utviklet målstyringssystem, mens på de øvrige enheter finnes ikke noe slikt. Dette legges da 

heller ikke frem til politisk vedtak. Politisk driver man fortsatt først og fremst med 

pengestyring og tiltaksstyring, og i mindre grad kvalitets-/helhetlig styring. 

   

3.3 Oppfølging og analyse 11,0 30,0 
 

Styringen skjer ut ifra de rammer som legges i budsjettvedtaket om høsten og det 

rapporteres tilbake til kommunestyret tertialvis og i årsrapporten på økonomi og sykefravær 

og en veldig kort verbalrapportering, men ikke på noen  andre mål og resultater. Rapportene 

bygges ikke opp igjennom rapporteringsverksteder med enhetene i forkant der alle er med 

eller igjennom aggregering av data fra tjenestenes rapportering, men lages kun av 

økonomiavdelingen på rådhuset. Dermed blir også prognosene svake slik at det endelige 

resultatet ofte bli annerledes enn (opprinnelig) prognostisert. Kommunen jobber lite 

systematisk med analyse av nåsituasjonen og korrigerende tiltak i forhold til forventet 

resultat igjennom året. Avvik løses stort sett med tilleggsbevilgninger eller merforbruk.  

 

Kommunen har ikke jobbet systematisk med å sammenligne seg med andre, for på den 

måten å få et bedre referansepunkt i forhold til egen produksjon, og man bruker i liten grad 

KOSTRA-tall og andre styringsdata. Både i økonomiplanen og årsbudsjettet er det få eller 

ingen andre referanser til andre kommuner, kommunegruppe eller landsgjennomsnitt. 

Kommunen gjennomfører våren 2021 en KOSTRA-analyse av hele kommunen på overordnet 

nivå for å gi politikerne bedre innsikt i prioriteringer, produktivitet, dekningsgrader og 

strategiske utfordringer i Tana. Politisk opplevde man dette som svært nyttig, men det er 

ikke fulgt opp på noen måte og er ikke hentet inn styringsdokumentene. I sist vedtatt 

årsbudsjett og økonomiplan er ikke ordet «KOSTRA» nevnt en gang. 

 

Tana har ikke et helhetlig og gjennomarbeidet system for internkontroll. Det mangler en 

tydelig beskrivelse av internkontrollen, et årshjul for prosessen, resultat- og risikovurdering, 

analyse og oppfølging av dette, dvs en helhetlig internkontroll som gir kommunestyret et 

godt beslutningsgrunnlag for å ivareta egenkontrollen. De fleste elementene har store 

mangler og gjennomføres veldig ulikt i de ulike sektorene. Det er ikke et gjennomført HMS-
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system, det gjennomføres ikke systematisk vernerunder og medarbeidersamtaler, man er 

veldig svak på bruk av kvalitetssystemet Compilo inklusive avviksrapportering i de fleste 

enheten, det rapporteres ikke på oppfølging av politiske vedtak og man har som nevnt over 

ikke noe fungerende system for virksomhetsstyring i form av mål og resultatstyring med 

tydelige resultatindikatorer koblet  til plansystemet.  

 

3.4 Samspill mellom politikk og administrasjon 7,7 20,0 
 

Det er et (relativt) ryddig forhold i samspillet mellom politikk og administrasjon i Tana i dag. 

Tana er en liten kommune hvor mange aktører har mange roller og enkelte av de vi snakket 

med påpeker at det historisk har vært manglende tillit imellom politisk og administrativt nivå 

i kommunen, men at det var vesentlig bedre nå. Men det er fortsatt stor grad av 

detaljorientering i politikken i Tana. Spørsmålene som stilles til administrasjonen i 

budsjettsammenheng er ekstremt detaljfokusert og bærer preg av lite/manglende tillit til at 

administrasjonen drifter og politikerne styrer.   

 

Tana kommune har ingen form for åpne og bekjentgjorte «politisk administrativt 

dialogforum» der politisk ledelse, kommunedirektørens utvidet ledergruppe og tillitsvalgte 

kan møtes til «formell uformell» dialog, refleksjon og læring, for eksempel i forbindelse med 

fremleggelse av kommuneproposisjonen, KOSTRA-analyser eller statsbudsjettet.  

 

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 

 

⬧ Har en helhetlig kommunevisjon, 

men denne er ikke godt kjent i 

organisasjonen 

⬧ Har kommuneverdier, men disse 

må løftes opp og forankres i hele 

organisasjonen 

⬧ Jobbe mer systematisk med 

analyser av resultat og 

korrigerende tiltak i forhold til 

forventet resultat 

⬧ Har Compilo som 

kvalitetssystem, men det er ikke 

implementert godt nok i hele 

organisasjonen 

⬧ Beskrive og iverksette 

internkontrollaktivitetene i et 

helhetlig system som det 

rapporteres på til politisk nivå 

⬧ Kontinuerlig fokus på å rydde i 

samspillet mellom politikk og 

administrasjon  

⬧ Videreutvikle 

rapporteringsrutiner gjennom 

året til politisk nivå  

 

 

⬧ Har ikke en tydelig styrings- og 

oppfølgingsmodell og denne er ikke 

beskrevet og visualisert slik at den er 

lett tilgjengelig  

⬧ Har ikke et helhetlig virksomhetssystem 

med gjennomgående mål fra 

kommuneplanen, som er brutt ned på 

virksomhetsnivå i virksomhetsplaner  

⬧ Lite systematikk på å sammenligne 

Tana med andre kommuner og enheter 

på KOSTRA og sykefravær 

⬧ Liten systematikk i det å sammenligne 

Tana med andre kommuner og enheter 

på tjenestekvalitet og resultater for å gi 

politikerne bedre styringsinformasjon og 

innsikt   

⬧ Rapporterer ikke på oppfølging av 

politiske vedtak 

⬧ Lite politisk resultatfokus på annet enn 

økonomi og sykefravær 

⬧ Har ikke arenaer med fokus på 

systematisk og åpen dialog mellom 

politikere og administrasjon, med 

tydelig formål og forventninger til 

resultat 
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FOKUSOMRÅDE 4 
Poeng 
2021 

 

Effektivitet 35 

 
 

Dette fokusområdet tar for seg hvordan kommunen jobber med å koble ressursinnsats og 

resultater som oppnås, dvs effektiviteten i organisasjonen.  

 

    SUM Maks 

4.  Effektivitet 35 100 

4.1 Strategi for effektivitet 8,7 20 

4.2 Langsiktig planlegging for å øke effektiviteten 2,0 20 

4.3 Sammenligninger for å øke effektiviteten 8,7 20 

4.4 Nye arbeidsmåter og ny teknikk som øker effektiviteten 8,7 20 

4.5 Samarbeid for å øke effektiviteten 6,7 20 

    
 

4.1 Strategi for effektivitet 8,7 20,0 
 

Tana kommune har ikke en tydelig strategi for effektivitetsutvikling, men kommunestyret 

vedtok juni 2021 og sette i gang et effektiviseringsprosjekt å sikre en bærekraftig økonomi 

og god kvalitet i de kommunale tjenestene. Oppfølgingen av dette vedtaket har ikke kommet 

skikkelig i gang enda, men kommunedirektøren har lagt frem forslag om betydelig nedtrekk i 

budsjettforslaget for 2022. 

 

4.2 Langsiktig planlegging for å øke effektiviteten 2,0 20,0 
 

Tana kommune har ikke noen strategi eller verktøy (tildelingsmodeller, demografidrevet 

budsjettering eller lignende) for å tilpasse sin virksomhet til den demografiske utviklingen. 

Mye av de økonomiske utfordringene Tana nå står i, kan tilskrives et kraftig fall i innbyggere 

6-15 år fra 2005 - 2020. Når man ikke har redusert ressursbruken på grunnskoledriften 

tilsvarende, så har dette medført en kraftig økning i enhetskostnadene på dette området.  

 

Kommunen har ikke noen tydelig strategi eller verktøy for hvordan man skal jobbe med 

planlegging, gjennomføring og oppfølging ved større investeringer (porteføljestyring, 

gevinstrealiseringsmodeller, effektivitetsanalyser, ROI-analyser, etc) for å sikre at 

investeringen er økonomisk bærekraftig igjennom hele perioden som investeringskostnadene 

belaster driftsøkonomien.  

 

Tana kommune følger ikke noen bestemt metodikk, arbeidsformer eller organisering for å 

planlegge og gjennomføre større utviklingsprosjekter (og prosesser) for å sikre systematisk 
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fokus på ansvar, kostnader, kvalitative mål, fremdrift, etc. På administrasjonsområdet har 

man begynt med ulike digitaliseringsprosjekter for å øke effektiviteten (SvarUt, elektroniske 

timeregistrering, fravær, reiseregninger, etc), men man har ikke klart å hente noen 

økonomisk gevinst ut av dette enda og det er ikke fullt ut implementert i hele 

organisasjonen. 

 

4.3 Sammenligning for å øke effektiviteten 8,7 20,0 
 

Kommunen har ikke noen systematikk i samarbeidet internt mellom ulike virksomheter for å 

øke effektiviteten igjennom felles prosjekter og læring på tvers. På oppvekstområdet foregår 

det mye slikt arbeid gjennom faste samarbeidsarenaer, mens på øvrige sektorer og 

virksomheter er det mer tilfeldig og ustrukturert. Det er en økende erkjennelse av at man 

må snakke mer sammen, lære av hverandre og ta seg tid til å utvikle rutiner, prosedyrer og 

samhandlingsmønster på tvers, slik at hverdagen i det lange løp både blir mer effektiv og 

kvaliteten på leveransene øker. 

 

Tana kommune har ikke fastlagt en systematisk metodikk (som inngår i årshjulet) for å 

sammenligne seg med andre kommuner for å avdekke forskjeller i kvalitet, produktivitet og 

effektivitet. I oktober 2021 ble det utarbeidet en KOSTRA-analyse av Telemarksforsking som 

en felles plattform for dette arbeidet. Denne ble godt mottatt politisk, men er ikke fulgt opp 

med konkrete vedtak om omstilling og reduksjon i ressursbruk. 

  

4.4 Nye arbeidsmåter og ny teknikk som øker effektiviteten 8,7 20,0 
 

Kommunen har ikke noen systematikk/metodikk for å sikre at nye arbeidsmåter og ny 

teknologi og teknikk blir tatt i bruk for å øke produktiviteten/kutte kostnader. Tana 

kommune har ikke satt i gang et helhetlig løp der alle virksomheter ut ifra eget ståsted 

vurderer hvilke arbeidsprosesser som kan effektiviseres og forenkles. Kommunen har ikke 

arbeidet systematisk med prosessforbedring eller tjenestedesign med det formål å 

effektivisere og forenkle arbeidsprosessene (LEAN-arbeid eller lignende).  

 

Man har de senere årene forsøkt å ta i bruk noen nye digitale løsninger (som virker 

effektiviserende). Man har nå digitale reiseregninger og en noen digitale timelister, men 

ellers er fortsatt veldig mange administrative prosesser analoge og manuelle. Dette har 

medført at man i liten grad har kuttet kostnader på administrasjon. Kommunen har også 

jobbet med mange prosjekter på velferdsteknologi, men også her sliter man med å ta ut 

gevinsten av det i form av reduserte kostnader. Men pasientsikkerheten (og dermed 

kvaliteten) har økt som en følge av at man har tatt i bruk disse nye verktøyene. 

 

4.5 Samarbeid for å øke effektiviteten 6,7 20,0 
 

Det er lite samarbeid internt i kommunen på tvers for å øke effektiviteten intern i den 

enkelte sektor og mellom sektorene. Igjen skiller oppvekstområdet seg ut som et området 

hvor det er mye slikt arbeid, men i øvrige sektorer og på tvers av sektorer er det lite 

samarbeid på tvers. Det blir mye kamp om å «slippe» å ta de tunge brukerne, prosessene 

blir omstendelige og upraktiske slik at brukeren i sentrum nesten blir glemt. Det oppleves at 

man mangler både mye kunnskap om hverandre, spesifikk fagkompetanse som skaper 

trygghet til å ta kvalifiserte beslutninger om hva som er bra for brukeren, og vilje til å ta 
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oppgavene å «gå den ekstra omveien». Alle vi snakket med opplevde at det var et stor 

utviklingspotensial her. 

Tana kommune deltar i en del interkommunale samarbeid med andre kommuner for å øke 

effektiviteten. Man har felles plankontor, Nav og felles barnevern med Nesseby. RSK Øst-

Finnmark er et samarbeidsorgan for barnehage- og skolesektoren for Vardø, Vadsø, 

Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Berlevåg og Båtsfjord, med fokus på fag- og kvalitetsutvikling. 

Man jobber nå med å utvikle 4K-samarbeidet med Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord som skal 

se på mulighetene for utvidet samarbeid på IKT, barnevern, økonomi og felles 

forvaltningskontor for helse. 

 

Tana kommune har i liten grad jobbet systematisk med hvordan man kan samarbeide med 

frivillige organisasjon for å støtte og videreutvikle effektivitetene i tjenestene. Men i praksis 

jobber man en del sammen med frivillige lag og organisasjoner for å øke effektiviteten og 

kvaliteten i tjenestene. To idrettslag deler på å drifte Folkebadet og Idrettshallen, LIONS har 

driftet kinoen, samt at man har en Frivillighetssentral.  

 

 
 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 

 

⬧ Har vedtatt en strategi og 

omstillingsprosjekt for effektivisering, 

men dette har ikke kommet skikkelig i 

gang enda 

⬧ Jobbe mer på tvers av sektorer og 

enheter for å øke effektiviteten og lære 

av hverandre 

⬧ Benytte sammenligninger av kostnader 

og kvalitet (KOSTRA-analyser) mer 

systematisk for å identifiser 

utfordringsbildet og mulighetsrom 

⬧ Har tatt i bruk noen digitale løsninger 

for å utvikle og forenkle 

administrasjonen, men her er det 

fortsatt et stort potensial 

⬧ Noe samarbeid med andre kommuner 

for å kutte kostnader, men dette bør 

utvikles til flere kjernetjenester 

⬧ Jobbe mer systematisk med å utvikle 

nye arbeidsmåter og ta i bruk ny 

teknikk (Tjenestedesign, LEAN, 

Digitalisering, Velferdsteknologi) for å 

øke produktiviteten/kutte kostnadene 

⬧ Samarbeide mer systematisk internt i 

kommunen mellom ulike virksomheter 

for å øke effektiviteten 

⬧ Samarbeide mer systematisk med 

frivilligheten for å utvikle kvaliteten og 

effektiviteten i tjenestetilbudet 

 

 

⬧ Har ikke tatt i bruk verktøy og 

modeller for å tilpasse sin 

virksomhet til endringer i den 

demografiske utviklingen  

⬧ Følger ikke opp nytten av 

investeringer gjennom 

gevinstrealiseringsmodeller og 

budsjett/investeringsanalyser 

⬧ Beskriver ikke større 

utviklingsprosjekter og prosesser 

systematisk når det gjelder 

kostnader, kvalitative mål, 

fremdrift, etc 
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Tjenestekvalitet 
 

FOKUSOMRÅDE 5 Poeng 2021 
 

Brukerens fokus og 
service 25 

 
 
Dette fokusområdet tar for seg kommunens kontakt med innbyggerne i et serviceperspektiv 

og hvordan kommunen jobber for å forstå og legge til rette for å dekke brukerens behov 

med forståelse for deres perspektiv og opplevde behov i tjenesteleveransen.  

 

    SUM Maks 

5.  Brukernes fokus og service 25 100 

5.1 Strategi for å ha brukerens fokus og service 0,0 20 

5.2 Medarbeidernes fokus på service 3,3 20 

5.3 Informasjon og tilgjengelighet 6,7 20 

5.4 Informasjon om tjenestetilbud 6,7 20 

5.5 Muligheten til å påvirke utformingen av egne tjenester 8,7 20 

    
 

5.1 Strategi for å ha brukerens fokus og service 0,0 20,0 
 

Tana kommune har ikke utarbeidet en egen helhetlig strategi for brukerorientering, for å 

sette fokus på brukermøte og brukernes behov og opplevelse av tjenesteleveransen. Det er i 

stor grad opp til hver enkelt leder og ansatt å bestemme hva som er god nok standard og 

nivå på servicen som leveres til brukerne. 

 

5.2 Medarbeidernes fokus på service  3,3 20,0 
 

Det foregår ikke en systematisk opplæring av ansatte i Tana kommune med fokus på 

brukermøte og service. Perspektivet løftes i varierende grad i det daglige arbeidet på enkelte 

personalmøter i de ulike virksomhetene. Særlig i oppvekstsektoren virker det som om man 

har en relativt høy bevissthet på dette. Men ellers er service en individuell ferdighet som det 

er opp til den enkelte å definere nivå og standard på.  

 

Kommunen har ingen verktøy eller metodikk for å gi oppmerksomhet til arbeidsgrupper/eller 

personer som utmerker seg positivt med god service og gode brukeropplevelser. Dette kan 

være månedens serviceopplevelse, servicepris, fotokonkurranser på månedens 

serviceøyeblikk, månedens tilbakemelding fra en bruker eller lignende. 
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5.3 Informasjon og tilgjengelighet 6,7 20,0 
 

Tana kommune har jobbet lite systematisk med å forenkle kontakten med 

kommuneorganisasjonen. Kommunen har et servicekontor, men det er relativt begrenset 

hva man kan få løst av oppgaver her. Det er først og fremst et veiledningskontor til resten av 

den kommunale forvaltningen, og det har av ulike årsaker tidvis vært mye stengt. 

 

Man har tatt i bruk elektroniske søknadsskjemaer på enkelte områder (særlig på 

oppvekstområdet), men fortsatt gjenstår det mange områder hvor potensialet for større grad 

av digitaliserte tjenester er til stede. Kommunen har ingen tjenester med fullført 

automatisert elektronisk saksbehandling. 

 

5.4 Informasjon om tjenestetilbud 6,7 20,0 
 

Kommunens nettsider er som tidligere beskrevet svært mangelfulle. Man bruker nasjonal 

tjenestekatalog, som gir en god standardisert beskrivelse av hva man har krav på i de ulike 

tjenesten, men det er ingen lokal tilpasning eller beskrivelse av den faktiske tjenesten man 

får i Tana kommune og man finner stort sett bare kontaktinformasjon til den enkelte 

virksomhet. Man har et fåtall elektroniske skjemaer (barnehage og SFO), samt at på skole 

og barnehage har man tatt i bruk VISMA flyt. Dette rapporteres å fungere godt.  

 

Kommunen er til stede på Facebook men med svært begrenset aktivitet (stort sett bare 

informasjon om korona og stillinger). Kommunen har ikke noen strategi hvor hvordan man 

skal være til stede på andre sosiale plattformer. Kommunen har heller ikke tatt i bruk video 

som verktøy for å informere om de tjenestene som kommunen leverer. 

 

5.5 Muligheten til å påvirke utformingen av egne tjenester 8,7 20,0 
 

Tana kommune jobber lite systematisk for å gjøre det mulig for brukerne å påvirke 

tjenestenes utforming ut over det som skjer i den daglige dialogen med tjenestemottagerne. 

Kommunen gjennomfører ingen form for brukerundersøkelser ut over det som er statlig 

pålagt på skole og NAV. I tillegg har man de lovpålagte utvalgene som FAU og SU i skolen og 

disse fungerer godt. 

 

Tana kommune benytter i liten grad andre systematiske metoder/verktøy for å innhente 

brukernes opplevelse av tjenestene ut over de lovpålagte rådene og utvalgene. Dette kan 

man eksempelvis gjøre igjennom kommunale meldingsordninger (igjennom Compilo), 

forslagskasse på nett, fokusgrupper, ansattes brukerrepresentanter, brukerpaneler, 

tjenestedesignprosesser, etc.  
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Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 

 

 

⬧ Har ikke et system og verktøy for 

gjennomføring og oppfølging av 

brukerundersøkelser  ut over de 

lovpålagte 

⬧ Har et servicekontor, men med lite 

omfang av tjenester og som er 

mye stengt 

⬧ Utvikle e-Service til å omhandle 

flere tjenester  

⬧ Utvikle tilstedeværelsen på 

Facebook og andre sosiale 

plattformer 

 

 

⬧ Har ikke en egen servicepolicy for 

brukerorientering og brukerens 

fokus 

⬧ Innholdsmessig svake nettsider 

⬧ Jobber ikke systematisk med å 

forenkle kontakten med 

kommuneorganisasjonen  

⬧ Kommunen har ikke noe system for 

å trene og utdanne medarbeiderne 

for å utvikle det gode brukermøte og 

gi god service  

⬧ Ingen verktøy eller metodikk for å gi 

oppmerksomhet til 

arbeidsgrupper/eller personer som 

utmerker seg positivt med god 

service og gode brukeropplevelser 

⬧ Ikke noen metodikk for å innhente 

brukernes synspunkter i hele 

kommunen gjennom 

brukerråd/dialogmøter eller lignende 
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FOKUSOMRÅDE 6 
Poeng 
2021 

 

Kvalitetsutvikling 
 

27 

 
 

Dette fokusområdet tar for seg hvordan kommunen jobber med utvikling, fornyelse, 

innovasjon og organisatorisk læring.  

 

    SUM Maks 

6.  Kvalitetsutvikling 27 100 

6.1 Strategi for kvalitetsutvikling 6,7 20 

6.2 Sentral koordinering av kvalitetsarbeidet 2,0 20 

6.3 Kontinuerlig forbedring 6,5 30 

6.4 Samarbeid for kvalitetsutvikling 12,0 30 

    
 

6.1 Strategi for kvalitetsutvikling 6,7 20,0 
 

Tana kommune har ikke en tydelig utviklingsstrategi for kvalitetsutvikling som man jobber 

med på kommunenivå for å utvikle organisasjonen i retning av en mer strategisk, effektiv, 

digital, samskapende og brukerorientert kommune. Man har laget et første utkast til en 

«Håndbok for arbeidsgiverstrategi, styring, kvalitet og kontroll» men denne er langt fra 

fullført og implementert. 

 

På tjenestenivå finnes det heller ikke en tydelig felles strategi, men i de ulike sektorene 

jobbes det i varierende grad systematisk med kvalitetsutvikling. I skole og barnehage jobber 

man systematisk ut ifra statlige pålegge og rutiner gjennom et fastlagt opplegg for 

kvalitetsutvikling og er tett på RSK-samarbeidet i Øst-Finnmark. Her bruker man systemet 

www.13.10.no og det opplever man at fungerer relativt godt. På sektor helse og velferd 

bruker man fagsystemet og man har etter hvert også begynt å melde en del avvik i dette 

systemet. På øvrige områder benyttes ikke noe dedikerte kvalitetssystem. Det fremstår på 

alle områder litt tilfeldig hvordan dette følges opp. Tana kommune kan oppnå mye med en 

felles strategi for kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring på virksomhetsnivå. 

 

6.2 Sentral koordinering av kvalitetsarbeidet 2,0 20,0 
 

Kommunen samordner ikke organisasjonsutviklingsarbeidet på kommunenivå igjennom det 

kommunedirektørens strategiske lederteam. Dette teamet ser ut til å fungere relativt dårlig 

som strategisk fora og her er det en betydelig jobb å gjøre for å få opp utviklings- og 

gjennomføringskraften. Også arbeidet med kvalitet og kontinuerlige forbedringer på 

tjenestenivå samordnes og diskuteres i liten grad på tvers i kommunedirektørens strategisk 

lederteam. Her er det opp til hver sektor hvordan dette løses. Det oppleves også at man har 

http://www.13.10.no/


31 

 

et stykke å gå før man har realisert potensialet til ledergruppen på samhandling og strategisk 

fokus på kvalitetsarbeid. 

 

6.3 Kontinuerlig forbedring 6,5 30,0 
 

Tana kommune benytter Compilo som sitt kvalitetssystem. Systemet skal i utgangspunktet 

brukes gjennomgående i hele organisasjonen, men det varierer mye mellom de ulike 

sektorene hvor systematisk de er i sin bruk av dette verktøyet både på system/ 

organisasjonsnivå og tjenestenivå. Der hvor det brukes, så brukes Compilo stort sett som en 

prosedyrebank og i noen grad som et avvikssystem, selv om man også har moduler for 

risiko- og sårbarhetsvurdering, varsling, kontinuerlig forbedring med mere. Tana har ikke en 

overordnet kvalitetsgruppe med representanter fra alle sektorer eller et system med 

kvalitetsnettverk/sirkler på virksomhetsnivå som ser på det systemiske i dette og om det er 

gjennomgående avvik som krever oppfølging på organisasjonsnivå. Kommunen vil 

sannsynligvis ha stor effekt av å løfte fokuset på organisasjonslæring og kontinuerlig 

forbedring gjennom en mer systematisk jobbing med dette. 

 

Tana kommune er generelt lite aktive på å bruke ny teknikk og digitalisering for å forbedre 

kvaliteten på tjenestene for innbyggere og brukere. I skole og barnehage har man kommet i 

gang med å implementer VISMA Flyt, og i helse og velferd har man gjort mye med 

velferdsteknologi på sykeavdelingen. Men ellers oppleves det at man i liten grad har klart å 

implementere systemer som aktivt bidrar til å bedre kvaliteten i tjenestene for brukerne. 

 

Kommunen har ikke et system for å samle inn forbedringsforslag fra sine ansatte. Det ligger i 

Compilo men benyttes ikke. Man har ikke noen form for innovasjonspris eller lignende for å 

løfte frem de gode eksemplene eller motivere de ansatte til å komme med 

forbedringsforslag. Kommunen har ingen system eller strategi for å støtte 

innovasjonsarbeidet for å utvikle kvaliteten i tjenestene, ut over at ledelsen forsøker å være 

gode rollemodeller og å heie på de gode initiativene. 

 

6.4 Samarbeid for kvalitetsutvikling 12,5 30,0 
 

Tana kommune har ingen strategi for å få virksomhetene til å samarbeide på tvers ut over 

sektorene, for å lære av hverandre og for identifisere beste praksis og gode eksempler andre 

steder i organisasjonen. Internt i sektorene foregår det dog noe slikt arbeid og da først og 

fremst på oppvekstsektoren. Som nevnt over finnes det ikke noe system med avdelingsvise 

kvalitetsutvalg og et overordnet kvalitetsutvalg som har ansvar for å dele gode ideer, 

erfaringer og kompetanse på tvers av virksomheter og sektorer. 

 

Tana kommune forsøker å samarbeide med andre kommuner for å forbedre servicen og 

kvaliteten for brukerne. RSK-samarbeidet på oppvekst er viktig og har stor betydning for 

utviklingsarbeid og kvalitetsutviklingen i skole. På helse og omsorgssektoren og teknisk 

sektor er det ikke noen slik samarbeid. På stabsområdet forsøker man nå å bygge opp et 

slikt regionalt samarbeidsorgan gjennom 4K-samarbeidet mellom Tana, Berlevåg, Båtsfjord 

og Nesseby, men dette arbeidet er fortsatt helt i oppstartsfasen. 

 

Tana kommune har ingen faste samarbeid med eksterne kompetansemiljøer (høyskole, FoU, 

konsulentfirmaer, eller lignende) for å utvikle kvaliteten i organisasjonen og på tjenestene. 

Men gjennom RSK-samarbeidet er det mye slikt samarbeid både med Universitetet i Tromsø 

og høyskolen i innlandet om utviklingsarbeid i skolen. 
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Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 

 

⬧ Har et kvalitetssystem (Compilo) men 

det gjenstår en mye før dette er godt 

implementert hele organisasjonen  

⬧ Bli mer systematiske på å ta i bruk 

digitalisering og ny teknikk for å 

utvikle kvaliteten på tjenestene for 

brukerne 

⬧ Samhandler noe med andre 

kommuner for å forbedre kvaliteten 

og servicen på tjenestene, og da først 

og fremst igjennom RSK-, og 4K-

samarbeidet 

⬧ Kommunen deltar i en del lærende 

nettverk regionalt, men ikke på alle 

tjenesteområder  

⬧ Samhandler ikke systematisk med 

utdanningsinstitusjoner eller andre 

kompetansemiljøer for å utvikle 

kvaliteten på alle kommunens 

tjenester, men innenfor 

oppvekstsektoren skjer det en del 

igjennom RSK-samarbeidet 

 

 

⬧ Har ikke en helhetlig 

utviklingsstrategistrategi for 

kommunens arbeid med 

organisasjonsutvikling 

⬧ Har ikke en utviklingsstrategistrategi 

for kommunens arbeid med 

kvalitetsutvikling på tjenestenivå 

⬧ Samordner i liten grad arbeidet med 

kvalitetsutvikling i strategisk 

lederteam på organisasjonsnivå  

⬧ Har ikke et helhetlig system på 

kommunenivå for å etterspørre og 

måle kontinuerlig forbedring 

⬧ Jobber lite systematisk med læring på 

tvers i organisasjonen (ut over 

sektorene) for å identifisere gode 

eksempler og beste praksis for 

arbeidet med kvalitetsutvikling 

⬧ Jobber ikke systematisk med å 

involvere brukerne i kvalitetsutvikling 

(Tjenstedesign) 

⬧ Har ikke et system som tilrettelegger 

og stimulerer medarbeiderne til 

kreativitet og nytenkning 
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Organisasjonskvalitet 
 

FOKUSOMRÅDE 7 
Poeng 
2021 

 

Arbeidsliv 36 

 
 

Dette fokusområdet tar for seg hvordan kommunen jobber med arbeidsgiverrelaterte 

spørsmål.  

    SUM Maks 

7.  Arbeidsliv 36 100 

7.1 Strategi for et bærekraftig arbeidsliv 6,5 15 

7.2 Strategisk kompetansemobilisering 15,3 40 

7.3 Arbeidsmiljø og sykefravær 13,8 25 

7.4 Likeverd og mangfold 0,0 20 

    
 

7.1 Strategi for et bærekraftig arbeidsliv 6,5 15,0 
 

Tana kommune har en arbeidsgiverpolitikk fra 2017. Men det er lite kjennskap til 

dokumentet i enhetene og sektorene og den brukes svært lite. Den skulle vært revidert i 

2020, men dette er ikke gjort. Det oppleves av de fleste vi snakket med at Tana ikke har en 

helhetlig og lik utøvelse av arbeidsgiverpolitisk praksis, og at man ikke har klart å samle de 

ulike sektorene i utøvelsen av en felles arbeidsgiverpolitikk. Hva man får innvilget og avslag 

på, avhenger i stor grad av i hvilken enhet og sektor man jobber. Det er en felles opplevelse 

at man har en lang vei å gå når det gjelder å utvikle Tana som arbeidsgiver. 

 

Kommunen har utarbeidet lønnspolitisk retningslinjer vedtatt i kommunestyret i juni 2015, 

men den er ikke revidert eller rullert etter dette. 

 

7.2 Strategisk kompetansemobilisering 15,3 40,0 
 

Tana kommune jobber ikke med strategisk kompetanseutvikling for å møte framtidens 

behov. Man har ikke vedtatt noen helhetlig strategisk kompetanseplan, som er bygget opp 

på bakgrunn av systematiske kompetansekartlegginger på alle virksomheter og godt 

forankret nedover i organisasjonen. Dette fungerer relativt godt på skole, mens øvrige 

sektorer har store mangler.  

 

Det oppleves at det er lite tilgang på støtte og midler til kompetanseutvikling. Det som er gis 

tilfeldig og fragmentert, uten noen tydelig formål eller plan, men mer ut ifra «kan jeg delta 

på dette kurset?» -tilnærmingen. Det er mye tilskuddsordninger fra statsforvaltning på 

grunnskole og igjen så er det her det fungerer best. På øvrige områder er det lite eller ingen 

ting å hente.  
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Man er også meget dårlig på opplæring i interne støttesystemer for saksbehandling, 

økonomi, personal, etc. Dette er kritisk og her må staben raskt komme på banen med 

interne kurs slik at organisasjonen settes i stand til å ta i bruk og hente 

effektiviseringsgevinster i de systemene man har til rådighet. 

 

Tana er liten grad aktive på å profilere seg som en attraktiv arbeidsgiver. Man deltar ikke på 

utdanningsmesser, annonserer ikke i fagblader, samhandler ikke aktivt med høyskoler, etc 

men satser på at positivt omdømme i regionen skal være tilstrekkelig. Kommunen bruker i 

liten grad sosiale medier for å profilere seg som en attraktiv arbeidsgiver, ut over å 

bekjentgjøre ledige stillinger på Facebook. Man har utviklet en profesjonell og veldig god 

promoteringsvideo for kommunen som bosted, men denne brukes også lite. 

 

Kommunen bruker Webcruiter som jobbsøkerportal gjennomgående i hele organisasjonen for 

rekruttering. Man opplever at man har hatt stor effekt av dette og at det stadig blir bedre og 

bedre. Men også her er det et stort behov for opplæring i hele organisasjonen. Det oppleves 

også fra en del at selve prosessene rundt ansettelser er for fragmentert, tilfeldig, lite 

strategisk og lite koordinert. 

 

7.3 Arbeidsmiljø og sykefravær 13,8 25,0 
 

Tana kommune jobber lite helhetlig og systematisk med utvikling av arbeidsmiljøet. Dette 

overlates i stor grad til den enkelte leder. Medarbeidersamtaler brukes svært ulikt. På skole 

gjennomføres dette veldig systematisk, men på de fleste andre områder er det enten 

fraværende, fragmentert eller rituelle øvelser med veldig dårlig oppfølging. Her har man en 

viktig jobb å gjøre med å sette dette inn i et fast system for hele kommunen. Man har en 

felles mal for medarbeidersamtaler fra 2005, men det foregår et arbeid på å revidere denne. 

 

Man har gjennomført 10-Faktorundersøkelsen for å få et verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet i 

kommunen én gang, men med veldig lav svarprosent og dårlig oppfølging. Det er planlagt en 

ny oppfølging av denne i januar 2022.    

 

Kommunen har ikke etablert lokale HMS-grupper på alle tjenester som en del av det 

systematiske arbeidsmiljøarbeidet, men BHT er inne der hvor det har vært konflikter. Det 

oppleves at det er stor variasjon i hvordan de enkelte lederne følger opp arbeidet med 

arbeidsmiljøet og sykefravær. Kommunen har ikke noen arbeidsmiljø/HMS-pris for å sette 

fokus på godt arbeidsmiljø.  

 

Kommunen jobber stort sett godt og systematisk for å øke nærværet og redusere 

sykefravær i tett samarbeid med NAV-arbeidslivssenter. Her opplever man at man lykkes 

relativt godt. 

 

7.4 Likeverd og mangfold 0 20,0 
 

Tana kommune har ikke tatt aktive grep for å øke mangfoldet i organisasjonen. Det 

rapporteres på dette i årsmeldingen både når det gjelder likestilling imellom kjønn i forhold 

til lønn og fordeling av posisjoner lederskap, men ikke i forhold til etnisitet, funksjonsnivå, 

etc. Kommunen har ikke noen plan for å løfte fokus på mangfold og likeverd, og disse 

perspektivene løftes ikke ut over det lovpålagte perspektivet 
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Kommunen har ikke tatt aktive grep for å motvirke diskriminering og sikre mangfoldet blant 

medarbeiderne.  

 

Styrker Utfordringer Svakheter 

 

⬧ Jobber stort sett godt for å 

øke nærværet og redusere 

sykefravær i tett samarbeid 

med NAV-arbeidslivssenter 

 

 

⬧ Har en helhetlig arbeidsgiverpolitikk, 

men denne er utdatert og må 

revideres og implementeres i 

organisasjonen 

⬧ Har et godt system for rekruttering, 

men dette må implementeres bedre i 

hele organisasjonen 

⬧ Har gjennomført 10-

Faktorundersøkelsen for å utvikle 

arbeidsmiljøet en gang, men med 

dårlig forankring og oppfølging i 

etterkant 

⬧ Kommunen jobber tilfeldig og 

fragmentert med kompetanseutvikling 

for sine egne ansatte. Unntaket er 

skole hvor dette fungerer godt. 

⬧ Har en felles mal/metodikk for 

gjennomføring av 

medarbeidersamtaler, men denne er 

16 år gammel og benyttes i liten grad 

⬧ Jobbe mer systematisk for å sikre at 

alle ansatte får tilbud om 

medarbeidersamtaler etter fastlagt 

mal 

⬧ Jobbe mer helhetlig og systematisk 

med utvikling av arbeidsmiljø i hele 

organisasjonen – ta i bruk flere 

gjennomgående verktøy og metoder 

 

 

⬧ Jobber lite systematisk med 

strategisk kompetanseutvikling 

for å møte framtidens behov 

⬧ Profilerer seg i liten grad som en 

attraktiv arbeidsgiver 

⬧ Kommunen jobber ikke 

systematisk for å øke 

mangfoldet i organisasjonen 

⬧ Jobber ikke systematisk for å 

motvirke diskriminering og 

særbehandling blant kommunens 

ansatte  

⬧ Har ikke arbeidsmiljøpris eller 

lignende for å sette fokus på 

verdien av godt arbeidsmiljø 
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FOKUSOMRÅDE 8 
Poeng 
2021 

 

Lederskap og 
medarbeiderskap 22 

 
 

Dette fokusområdet tar for seg hvordan lederskap og medarbeiderskap forvaltes og 

etterleves i kommunen. 

    SUM Maks 

8.  Lederskap og medarbeiderskap 22 100 

8.1 Strategi for lederskap og medarbeiderskap 0,0 20 

8.2 Strategisk lederteam som rollemodeller 8,9 30 

8.3 Intern kommunikasjon og ledelsesinformasjon 6,7 20 

8.4 Utvikling av lederskap og medarbeiderskap 6,7 30 

    
 

8.1 Strategi for lederskap og medarbeiderskap 0 20,0 
 

 

Tana kommune har ikke utarbeidet en felles lederplattform som beskriver hva som er god 

kommunal ledelse, eller en strategi for hvordan lederskapet skal utvikles. Man har så vidt 

diskutert det litt i ledergruppa, men det er ikke konkretisert i noe dokument eller valg av 

prosess og arbeidsform.  

 

Kommunen har ikke jobbet systematisk på strategisk nivå for å utvikle en felles plattform for 

å fremme medarbeiderskapet i organisasjonen, men det jobbes ulikt godt med det ute i den 

enkelte virksomhet med dette. Det finnes ikke noen felles strategi og/eller tiltak som setter 

fokus på hvordan medarbeiderskapet skal utvikles i Tana kommune i årene fremover.    

 

8.2 Lederskapets oppdrag og forutsetninger 8,9 30,0 
 

Den strategiske ledelsen (kommunedirektørens strategiske ledergruppe) fremstår ikke 

tydelig i organisasjonen som rollemodeller for å implementere kommunens visjon og 

verdigrunnlag, systemer og forvaltningspraksis. De oppfattes lite tydelige på retning og 

fremstår lite samstemte som en gruppe utad. Som sektorsjefer er det svært ulikt hvordan de 

oppfattes i egen sektor. Kommuneledelsen fremstår som lite opptatt av utvikling og 

omstilling. Dette gjør at det blir mye driftsfokus for å holde organisasjonen gående og 

mindre fokus på utvikling. 

 

Tana kommune har ingen tydelige systemer og rutiner (lederavtaler, ledersamtaler, 

oppdragsbrev, eller lignende) for å tydeliggjøre ledernes oppdrag og mandat. Kommunen har 
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ikke utviklet et system med formelle lederavtaler for hele organisasjonen med årlige 

oppfølging igjennom faste ledersamtaler.  

 

Det er tidvis stor mangler i forutsetningene og støtten for å kunne utøve et godt lederskap 

(effektive støttesystem, håndterbart kontrollspenn, gode lederforum, gode 

stabs/støttefunksjoner, etc) i Tana kommune. Den strategiske ledelsen funger ulikt godt, det 

er tidvis store mangler (kompetanse og kapasitet) i støtten fra staben, og det er få felles 

lederarenaer/ledelsessystemer som er gjennomgående og som fungerer godt for å hente 

lederstøtte, diskutere utfordringer og utvikle lederkompetansen.  

 

Tana har en ledelsesmodell med tre ledernivåer. Man har ingen tydelig plan på hvilke 

møtearenaer og metoder/verktøy man skal benytte for å sikre at lederne agerer som 

forbilder og bærere av kommunens visjon, verdigrunnlag og mål, det vil si utviklingsagenter 

for en felles organisasjonskultur.  

 

8.3 Intern kommunikasjon og ledelsesinformasjon 6,7 20,0 
 

Tana har ingen gjennomgående strategi eller verktøy og metoder for å kommunisere 

ledelsesinformasjon ut i organisasjonen. Det skjer først og fremst igjennom linja. Man har en 

møtestruktur med 2-3 ledermøter for alle leder hvert år. I tillegg er det sektormøter en gang 

i måneden på oppvekst og hver 14 dag på helse og omsorg. Internt i oppvekstsektoren 

virker det å fungere godt, mens i helse og omsorg og i staben fungerer det relativt dårlig. Ut 

over dette, fines det ikke retningslinjer for intern kommunikasjon, intranett, faste 

nyhetsbrev, møteplasser, etc hvor ledelsesinformasjonen kommuniseres. Ordfører har gode 

ukesoppsummeringer hver uke på Facebook, men dette handler først og fremst om hennes 

uke og de politiske perspektivene på Tana kommune. Tana har en (betydelig) jobb å gjøre 

for å rydde opp i informasjonsflyten og samhandlingsmønstrene i organisasjonen. 

 

8.4 Utvikling av lederskap og medarbeiderskap 6,7 30,0 
 

Kommunen har ikke jobbet systematisk med langsiktig lederutviklingsarbeid på mange år. I 

skolen har man hatt det på individuelt nivå igjennom rektorskolen, men ellers ikke. Det er 

derfor behov for å sette i gang et lederutviklingsprogram for å samle ledergruppa, etablere 

en ny felles lederplattform og drive utviklingsarbeidet i Tana fremover. 

 

Tana kommune har ikke utviklet en felles «medarbeiderplakat» som beskriver 

forventningene til medarbeiderskapet i Tana kommune. Det jobbes i dag ulikt med dette 

rundt om på de forskjellige avdelingene og enhetene. Ny kommunedirektør har så vidt 

begynt å ta tak i dette igjennom det å etablere et positivt ytringsklima og ved å løfte frem 

tydeligere fokus på verdibasert ledelse og medarbeiderskap.  

 

Kommunen har ikke noen tydelig strategi for å skape forutsetninger for innflytelse og 

delaktighet for alle ansatte gjennom tydelig partsarbeid. Men det er fattet vedtak om at man 

skal i gang med dette nå. AMU/ADMU fungerer godt. Man hadde tidligere et bra HMS-system 

med vernerunder og lokalt partsarbeid på alle virksomheter, men dette fungerer ikke lenger.  
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Styrker Utfordringer Svakheter 

 

 

 

⬧ Lederne gis gode forutsetninger for 

å kunne utøve et godt lederskap 

gjennom et håndterbart 

kontrollspenn, men stabs- og 

støttefunksjoner og lederarenaer 

fungerer for dårlig 

⬧ Vurdere om det er hensiktsmessig 

å ha en ledelsesstruktur med så 

mange ledernivåer i en så liten 

organisasjon 

⬧ Jobbe med å utvikle 

organisasjonsklarhet når det 

gjelder ansvar, roller og myndighet 

⬧ Har ledermøter, men disse funger 

ulikt godt i sektorene og på 

kommunenivå 

 

 

⬧ Har ikke en felles overgripende strategi 

for hvordan lederskapet i kommunen 

skal utvikles 

⬧ Har ikke en tydelig strategi for hvordan 

medarbeiderskapet skal utvikles  

⬧ Toppledelsen er lite synlig, tydelig, og 

toneangivende på strategisk retning for 

hele organisasjonen  

⬧ Toppledelsen må engasjere seg mer 

aktivt i utviklingsarbeid på 

kommunenivå 

⬧ Har ikke utarbeidet et system for 

lederavtaler som fungerer godt 

⬧ Har ikke et system med faste 

ledersamtaler på bakgrunn av 

lederavtalen  

⬧ Har ikke et pågående 

lederutviklingsarbeid i samarbeid med 

ekstern partner for hele ledergruppa 

⬧ Lite systematisk arbeid for å gi ansatte 

gode vilkår for innflytelse og delaktighet 

igjennom flere kanaler, partsarbeid og 

verktøy/metoder  
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5. Avslutning 
 

 

Dette er første evaluering av Tana kommune ved hjelp av Kommunekompasset. 

Scoren på de ulike fokusområdene ligger jevnt over under middels sammenlignet 

med de øvrige kommunene som har tatt i bruk Kommunekompasset.  

 

Når man ikke skårer høyere så er det fordi kommunen bærer preg av at mye 

virker å være «satt på vent». Det har skjedd veldig lite utviklingsarbeid siden 

2015. De fleste systemer er gammeldagse, rutiner og prosesser er utdatert og 

gjeldende bare (i beste fall) for deler av organisasjonen. Det er få eller ingen 

gjennomgående systemer i organisasjonen. Den strategiske ledelsen av 

kommunen fremstår som om den over lang tid har vært ukoordinert og 

driftsorientert, og stab og støttetjenesten har store mangler i forhold til hva de 

levere til strategisk ledelse og virksomhetene. Oppvekstsektoren skiller seg dog 

ut som den sektoren med klart best systemer, rutiner og forvaltningspraksis på et 

nivå som man kan forvente av en kommune på Tanas størrelse, mens øvrige 

områder har store svakheter og mangler. Tana kommune har en betydelig og 

omfattende jobb å gjøre for å utvikle forvaltningspraksisen.  

 

Lykke til med det videre arbeidet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


