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Andel nto dr.utg. til plo Andel av befolkningen 80 år+





Forventningsgapet 

Gapet 



«Vi er blitt en kravstor nasjon. Og vi lever i et 

rettighetssamfunn der rettigheter er regulert ved lov. 

Det er utfordrende å skulle levere tjenester fra vugge til 

grav. Jeg tror aldri noen kommune noen gang vil bli 

god nok på alle områder. Jeg tror derfor det er viktig at 

de som har mulighet til å bidra sjøl til en bedre 

alderdom, gjør det!»      

    Ordfører Geir-Inge Sivertsen Lenvik kommune 



Hvem sitt mål jobber vi for?? 

Være mest mulig tilstede i eget 

liv lengst mulig  

og dø brått……. 

Kåre Hagen – dansk sitat 



 



Vi blir eldre og eldre 

Ja,vel! 

NORGE 

Kilde: St. mld. 47 



Befolkning 67+ 

Framskrivning (SSB-MMMM) 



Befolkning 67+ 

Framskrivning (SSB-MMMM) 



  

Å jobbe smartere 





Fürst og Høverstad ANS 

Sammenheng mellom enhetsutgifter og 
kvalitet? 

  

Pleie- og omsorgsinstitusjoner: 
 
- Ingen sammenheng mellom utgifter per plass og resultater i bruker- 

og pårørendeundersøkelser. 
(83 kommuner med bruker- og 93 kommuner med 
pårørendeundersøkelser i 2008/09) 

 



Bidrar høye enhetsutgifter til bedre kvalitet? 

Fürst og Høverstad ANS   

Grunnskolen: 
 
- Ingen sammenheng mellom utgifter per elev og læringsresultater 

(nasjonale prøver, grunnskolepoeng og overgang til videregående 
opplæring). 

 
- Satsning på videreutdanning av lærere ser ut til å ha betydning for 

grunnskolens resultater i forhold til gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng og resultater i nasjonale prøver på 5. trinn.    
(Basert på svar fra 62 kommuner i en spørreundersøkelse.) 
 

 



Oppsummering 

Fürst og Høverstad ANS   

Enhetsutgifter i kommunene er avhengig av: 
 
- Kommunens økonomiske handlingsrom – «man bruker de pengene 

man har». 
 

- Kommunens valg ift. tjenestestruktur (skole- og institusjonsstørrelse). 
 
- Og strukturkvalitet – lærertetthet, tilpassede enerom. 

 
- Vi finner ingen tegn på at høy ressursbruk/høye utgifter per 

tjenesteenhet fører til bedre resultatkvalitet. 



«DRIVERPROSJEKTET» 
NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE  

- FUNN FRA RUNDE 1 –2013 

 

 

 

 
PRESENTASJON FOR HAUGESUND  

KOMMUNE 10. DES 2013 

© Linda Lai, Professor, Handelshøyskolen BI  
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DE TO VIKTIGSTE SPØRSMÅLENE  

VI VIL HA SVAR PÅ 
19 

 Hva hemmer eller fremmer at våre medarbeidere 
får brukt sin kompetanse best mulig?  

 Kompetansemobilisering 

 Henger tett sammen med indre motivasjon og en rekke 
andre faktorer som er viktige for medarbeider og 
virksomhet 

 Hva er hemmer eller fremmer høy tjenestekvalitet 
til våre brukere? 

 Kvalitet målt ut fra syv viktige dimensjoner: innflytelse, tillit, 
opplevd kompetanse, behovsdekning, tilgjengelighet, 
samarbeid på tvers, støtte til mestring 

© Linda Lai  



TJENESTEKVALITET – SLIK ANSATTE 

OG BRUKERE SER DET 
20 

 Både medarbeidere og brukere (utvalgte avd.) har 
fått spørsmål om i hvilken grad brukerne: 

1. Har innflytelse og blir tatt med på råd 

2. Har tillit til de ansatte 

3. Oppfatter at tjenestene er tilgjengelige 

4. Vurderer de ansatte som kompetente  

5. Får dekket sine behov 

6. Synes at ulike tjenesteytere samarbeider godt  
på tvers 

7. (Opplever å få støtte til egen mestring)* kun brukere 

 

© Linda Lai  



Liten eller ingen sammenheng mellom 

ansattes vurdering og brukers vurdering! 
21 

KORRELASJONER 

ANSATT  

SPM 1 

ANSATT  

SPM 2 

ANSATT  

SPM 3 

ANSATT  

SPM 4 

ANSATT  

SPM 5 

ANSATT  

SPM 6 
BRUKER SPM 1 

Innflytelse  

,235
**

 ,129 ,152
*
 ,139 ,127 ,094 

BRUKER SPM 2 

Tillit 

-,054 -,063 -,195
**

 ,134 ,030 -,163
*
 

BRUKER SPM 3 

Tilgjengelighet 

-,028 -,020 ,031 ,106 ,115 -,096 

BRUKER SPM 4 

Kompetanse 

,044 ,062 ,189
*
 ,083 ,170

*
 -,026 

BRUKER SPM 5 

Behovs-

dekning 

-,074 -,031 -,069 ,110 ,063 -,126 

BRUKER SPM 6 

Samarbeid 

-,141 -,111 ,070 ,091 ,082 -,091 

**. Correlation is significant at the 0.003 level (2-tailed). 

© Linda Lai  



AT ANSATTE LIKE GJERNE OVERVURDERER 

SOM UNDERVURDERER KVALITETEN PÅ 

TJENESTENE, SETT FRA BRUKERENS STÅSTED 

– FOR FEM AV SEKS SPØRSMÅL 

 

DET VIL SI AT DET ER HELT NØDVENDIG Å 

SPØRRE BRUKERNE SELV 

Hva betyr det? 22 

© Linda Lai  
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INNOVASJON SOM LØSNING  

 
Omsorgskrisen skapes ikke av 

eldrebølgen. Den skapes av 
forestillingen om at omsorg ikke 
kan gjøres annerledes enn i dag.  

 

Sees, gripes og brukes 
mulighetene, er en helt 
annen framtid mulig! 

 

Kilde: Kåre Hagen, 2012 

Se Kåre Hagen på Youtube: HER  

http://www.youtube.com/watch?v=MVdOBH6ngkk




 
en sti… 

 

Når ekspertene lager en trapp,  
lager brukerne en sti…  





Pensjonister lager avis 



 



Forlanger mer og bedre tjenester  
- også av dem som er gratis 

• Vi forventer mer 
og bedre standard 
på det offentlige 
tjenestetilbudet 

• ”De stigende 
forventningers 
misnøye” 

 



Bestillingen fra staten til dere: 
"Morgendagens omsorg" har 3 hovedmål" 

 
• Lete frem, mobilisere og ta i bruk 

samfunnets omsorgsressurser på nye 
måter 

• Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny 
teknologi, nye faglige metoder og 
arbeidsformer og endringer av 
organisatoriske og fysiske rammer 

• Styrke kommunenes forsknings-, 
innovasjons- og utviklingsarbeid 





VELFERDSTEKNOLOGI 



Hvor fort kan det gå? 

NRK Viten sept 2014 



Med barnebarnet på «fanget»……. 



Eldreomsorgen står fast i 
steinalderen 

http://e24.no/jobb/fremtidens-arbeidsliv/kritiserer-statens-satsning-paa-velferdsteknologi-eldreomsorgen-
staar-fast-i-steinalderen/23303407 



Hva gjør vi da i Steigen? 





Endringsutfordringen 



  

Heltid – finnes det? 



Det organisatoriske isfjellet 

 
 Visjon 
 Systemer  
 Struktur 

 
----------------------- 

 
 Tenkemåter 
 Verdier 
 Normer 
 Følelser 
 Motivasjon 
 Lojalitet 
 Interesser 
 Kompetanse 

 
 



Hvordan og hva……. Ligger svaret der? 







En observasjon 



 

1: Hvorfor bør flere jobbe mer? 

 

 

2: Hvordan kan flere jobbe mer? 

 
 



Andel lønnstakere som arbeider deltid etter utdanning i 2009. 

Prosent.  
Kilde SSB 

 

FaFo; Moland 2012 



  

Arbeidstid blant kvinner og menn med og uten barn 2005 
 Kilde SSB, Arbeidskraftundersøkelsen 

FaFo; Moland 2012 



Resultater hos et utvalg kommuner 

1. Stillingsstørrelse 

2. Arbeidsmiljøet blir oftere bedre enn det motsatte 

3. Tjenestekvaliteten blir sjelden målt. Kan bli bedre 

fordi bedre personalutnyttelse 

4. Rekruttering. Som oftest bedre 

5. Økonomi og antall hoder. STORE variasjoner 

6. Sykefravær. Som oftest umulige å måle   

 

FaFo; Moland 2012 



- trivsel gjennom mangfold og 
flott natur 

52 

    Uten positive tillitsvalgte 
    og en politisk og administrativ 
    ledelse med tro på prosjektet,- 
    ville dette aldri la seg gjøre. 
 



  

Organisasjonskultur  

hva kan vi gjøre med den da? 



FaFo; Moland og Lien 2013 



  En truverdig heiltidskultur kan derfor best 

kjennetegnes av at det er mer enn 70% 

heltidsstillinger 

Kanskje kan vi formulere det slik: 



Hva fungerer i Finnmark? 

FaFo; Moland og Lien 2013 



Attraktivt å jobbe mer 
 

  
• Folk flest er ikke på jobb for å dekke arbeidsgivers behov, men egne behov. 

Og det handler ikke bare om økonomi.  
 

• Her kommer vi til noe av kjernen i problemet: Hva kan de som frivillig 
jobber deltid oppnå ved å jobbe heltid for egen del, ut over bedre 
pensjon? 

• Hvis vi ser bort fra ytre tilrettelegging i form av gunstige arbeidstider og 
turnuser, hva er det da med det å jobbe heltid som kan gjøre det attraktivt 
å jobbe mer?  
 

• Tall fra min egen forskning fra den sektoren der det er mest deltid, helse 
og omsorg, gir noen ledetråder. Deltidsansatte er, kanskje overraskende, 
ikke mindre motivert for selve oppgavene enn heltidsansatte. De liker med 
andre ord egentlig jobben sin. Likevel er de ikke der så mye som andre. 
 

Linda Lai- Deltidsfellen  



Personlige fordeler med heltid 
Da er det interessant å spørre om de går glipp av noe 

som kan motivere dem til å være der mer? 

   
• Heltidsansatte får bedre muligheter til å utvikle seg og 

sin kompetanse på en motiverende måte.  
• Heltidsansatte opplever bedre muligheter til å bruke 

kompetansen sin.  
• Heltidsansatte opplever større innflytelse over 

beslutninger på arbeidsplassen. 
• Heltidsansatte opplever mye bedre støtte fra sin leder 

og sine kolleger.  
• Heltid bidrar til et mestringsklima, der medarbeidere 

deler kompetanse og motiverer hverandre gjensidig.  
 

Linda Lai- Deltidsfellen  



For å få flere over i heltid, bør heltid 
bli sett på som en mulighet og et 

gode her og nå, og ikke som et 
moralsk krav. 

Linda Lai- Deltidsfellen  



Forutsig- 
barhet 

Færre  
fremmede 

God  
kjennskap 

Kontinuitet 

Døgnrytme 

Lønn å 
 leve av 

Fordele 
belastn 

  

Forut- 
sigbar  

lønn og 
arb.tid 

Livsløp  
like- 

stilling 

Lærings- 
miljø 

Omdømm
e  

Rekrutt 
beholde 

Myndiggj. 
 medarb 

Engasjerte
/ 

involverte  
medarb 

Tid til  
ledelse 

ARBEIDSMILJØ 

Leif Moland , FaFo 2013 



  

Takk for oppmerksomheten 


