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Forankring av UU i plan- og styringssystemet 
 

- Virkemidler i plan og styringssystemet 

- Reelt eierskap og personlig engasjement 

 

 

 
 

 

 

 
Nettverksamling UU K1 – Gjøvik  

22.november – kl. 1345 – 1645 
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PROGRAM FOR BOLKEN 

 

1345     2 x innledninger m. spm. 

1445     Omgruppering og pause 

1500     Gruppesamtaler om hensiktsmessig planbruk 

                Hva er situasjonen hos oss? Utfordringer og forbedringstiltak. 

1530     Pause m. servering 

1600     ”Verdenscafé” – ut å forsyne seg/andre med ideer 

                Refleksjon: Hva gjør jeg når jeg kommer hjem? 

1640     Sluttkommentar om metodikken i denne bolken 

1645  
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Kommunal planstrategi 

Kommuneplanens  
samfunnsdel 

Kommunedelplaner 

”Grovmasket” 

”Detaljert” 

Område- 
regulering 

Detalj- 
regulering 

Gjennomføring 

Arealdelen 

Kommuneplan Reguleringsplan 

Det kommunale plansystemet 

Hvor i plansystemet hører UU hjemme? 
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SAMFUNNSPLANL. VIRKSOMHETSPLANL. 

KOMMUNEPLANEN 

AREAL - 

DELEN 

SAMFUNNS - 

DELEN 

K - PLS HP 

ØK.PLAN 

ÅRS - 

BUDSJETT 

Utviklings - 

prosjekt 

VP’er 

BMS Kvalitets - 

system 

HMS 

Resultat  - 
avtaler 

SATSING 

Ledelsesk. 

Forslag 

Utredn . 

Analyse 

Temaplan  
tema/ geogr 

HP - temapl 

Resultat - 

rap Bruker  

u.s. Evaluering 

KOSTRA 

Årsregnskap 

ÅRS - 

MELDING 

Samfunns - 

data 
Prognoser 

KOMMUNEPLANMELDING  

- årlig/4 - årig                             

- = planstrategi 

Analyse 

Utredning 

Planforslag 

Kommunedelplaner - 

– tematisk     

– geografisk  

Områdereguleringr 

Detaljregulering 

Enkelttiltak og  - prosjekter 

Andre data 

Miljødata 

Areal - og  

bolig - 

statistikk 

Hvor i plan-        
og styringssystemet 
hører UU hjemme? 
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JAN

JULI

APRIL
OKT

Tjenestemelding&KOSTRA

VP/årsplanlegging

Utviklingssamt       

& lederavtaler

BrukerUS

& BMS

Strategidiskusjon 1:

Samfunn-Brukere

Aktivitet&satsing

= KPLs samf.del

Handlingsprogram & 

neste års budsjett

(Evt. vedtak av HP/Øk.plan)

Medarbeider-
undersøkelse

Vedtak ÅB(+evt.HP)

Strategidiskusjon 3:

Organisasjonsutvikling 

Budsjettarbeid 

& -justering

Strategidiskusjon 2:

Langsiktig planl.

”Rasjonert 
ledelsesfokus”
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Hvor i plan- og styringssystemet hører UU hjemme? 
 
 

Når og i hvilke prosesser bør UU inn? 
 
 

Hvem må involveres hvordan? 
 
 

Hva kan være  
min rolle 
i dette 

? 



Asle Farner – Strategi og samspill  

Asles råd: 
 

Laveste effektive plannivå (= nærmest handling/ledelse?) 

 

Timing! – utnytt eksisterende høver, ikke på siden av…. 

 

Plan og handling må bindes sammen (=ledelse + kompetent) 

 

Lykken er ikke en egen plan, høyest mulig oppe…… men en 

som brukes, følges opp og gir resultater.  

 

Ta utgangspunkt i det som fungerer (plan ---   prosess---   …) 

 

Tenk (års-)hjulet rundt og plansystemet  i full bredde               

 

Helhet er et perspektiv, ikke alt på en gang i samme plan….. 
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? 
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FRA PROSJEKT TIL DRIFT 

FRA SATSING TIL HVERDAG 
• Hvordan sikre at idéene lever 

videre etter endt program-
/prosjektperiode? 

 

 Markedsføring/”innsalg”? 
Tvilsomt…….. 

 

 Forankring! - hele veien: 

- involvering av ledelse/basis 

 

- gjennom involvering i 
prosesser for utvikling av 
mål, plan osv. 

 

- gjennom ”hverdagsfokuset” 

 

- forankringsseminar, ildsjel, 
veiledning 

 

- oppfølgingsavtaler/lærings-
dager/evaluering 

 

Drift 



FRA PROSJEKT TIL DRIFT 

 Hvordan sikre at 
idéene lever videre 
etter endt 
prosjektperiode? 

- Hvordan gjør vi det 
når vi driver internt 
utviklingsarbeid? 

 

 

Drift 

Utvikling 

”drift spiser utvikling” 
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? 
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Gruppesamtaler om hensiktsmessig planbruk: 

 1) Tenk først hver for dere: 

     Hva er situasjonen i min kommune/organisasjon, +/÷? 

     Hva er våre utfordringer for å få til en bedre planbruk og 

styringspraksis? 

     Notér utfordringene på gule lapper – én pr. lapp  

2) Runde i gruppa der alle presenterer sine utfordringer og 

limer dem opp på storark. Sorter etter tema                          

– IKKE DISKUTER! 

3) Velg ut 1 – 3 felles/vesentlige utfordringer  

4) Idédugnad: Kast fram ideer til hvordan 

    utfordringen(e) kan løses/møtes – List opp 

UTFORDRING 1 
-Ide 
-Og en annen ide 
-Og enda en 
-Og flere 
-Og flere 
-…….. 

Forbered cafébesøk: Bordvert(er), ”lag stand”  
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5) Caférunde: Bordvert som skal presentere sitter                       
- øvrige sprer seg til andre bord én pr. bord                                   
- bordverten forteller, gjestene spør og gir nye/andre ideer.  

6) SENEST 1625: Tilbake til gruppebordet:                              
Se over innkomne ideer og spørsmål……..                             
Fortell om gode ideer du har hørt om, som kan bidra til å 
løse/møte gruppas utfordringer….. 

7) Hver for dere: Notér deg 1–3 ideer du vil iverksette 
eller prøve ut hjemme i egen kommune/organisasjon. 
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Metodikk: 

 

Informasjon – Tid til å fordøye/spørre = ”involvere” 

 

Gruppearbeid – Homogene grupper = gi synspunkter 

                          Blanda grupper = idèutvikling 

 

Diskusjon = Individuell refleksjon og synliggjøring 

                     Gruppe: Dele/lytte/analysere 

                     Plenum? – ikke alltid…. men café o.l…… 

 

Tenk sekvens: Få informasjon → drøfte/bruke → gi og få 

innspill → involvere → plan for egen handling → ?og så? 

 

Prosessdesign = strukturering av samspill/prosess! 
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Evaluering  

+ Mitt utbytte/det som har fungert bra: 

- Det jeg savner/det som ikke har fungert bra: 

Råd til Asle: 



Asle Farner – Strategi og samspill  

GRUPPE A 
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