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Tall og fakta 

Asker er en del av en 
voksende hovedstadsregion  

Politisk styrt (H) 

60.000 innbyggere (Norges 
11. største kommune) 

Driftsbudsjett 4,2 mrd. 
kroner  

4000 ansatte 

55 virksomheter og 250 
enheter 



Arbeidslivskriminalitet er et svært vidt 
begrep, men har det til felles at det har 
betydelige konsekvenser for samfunnet, 
for fellesskapet. Bekjempelse av 
arbeidslivskriminalitet handler i stor grad 
om ledelse. 



 

• Ledelse og styring i Asker kommune 
• Arbeidsgiverpolitikk AGP 2020 
• ISO-sertifisering 
• Handlingsplan mot korrupsjon og 

uetisk atferd 
• Etiske retningslinjer 
• Strategi for anskaffelser – 

rammeavtaler 
• Digitalisering 
• Etisk refleksjon 
• Retningslinjer for varsling 
• Lederopplæring – Obisoft 
• Delegeringsreglementet 



Ledelse og styring i Asker kommune 

• Det har vært behov for å definere og 
tydeliggjøre hva virksomhetsstyring i Asker 
kommune innebærer, og lage en samlet 
fremstilling.   

 

• Heftet definerer og tydeliggjør overordnede 
prinsipper og føringer for ledelse og styring i 
Asker kommune.  

 

• Detaljerte prosedyrer og retningslinjer er 
beskrevet i Felles ledelsessystem (ISO- 
sertifisert). 

 

• Kobler ledelse direkte til resultatindikatorer 
(93), prosesser og strukturen. 

 

      



Sjefer/direktører med 
tjenesteovergripende funksjoner 

Fagdirektørene har 
ansvar for å sikre 
tjenesteområdets drift og 
utvikling, både når det 
gjelder faglige, 
økonomiske, 
personalmessige og 
organisatoriske forhold 
(linjeledelse).  
 
MEN:  
I forhold som gjelder 
tjenesteovergripende 
funksjoner må 
fagdirektørene avklare 
med fagsjef.  
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Organisasjonsform 

 
 
 
 
 
 
 

Løsningsvalg 

Linjestyring  
Styring av basisorganisasjonen 

Eierstyring 
Styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis 

Kontraktstyring 
Styring av tjenester som ikke produseres i egen regi 

Prosjektstyring 
Styring av midlertidig organisasjon som prosjekt eller program 

Ledelsesfilosofi 

Prinsipper for virksomhetsstyring 

Mål- og 

resultat-

styring  

Gj.føring av 

politiske  

vedtak 

Etterlevelse 

av lover og 

forskrifter 

Risikostyring 

og kont. 

forbedring 

Effektiv 

ressurs-

anvendelse 

Læring, 

forbedring, 

innovasjon 

Modell for virksomhetsstyring 



Internkontroll integrert i plan- og 
styringssystemet 

Kvalitetsstyring ISO - standarder 

RÅDMANNENS INTERNKONTROLL – PROSESSER OG SYSTEMER 

Felles  
ledelsessystem 

Asker Dialogen 
Interne  

revisjoner 

Eksterne  
revisjoner 

Ledelsens  
gjennomgang 

ISO-sertifisering 



Arbeidsgiverpolitisk plattform 



Hvordan er AGP 2020 bygd opp?  

> Innledning 

> Asker kommunes verdigrunnlag 

> Hovedutfordringer 

> Hovedmål 

> Medarbeiderskap og lederskap i Asker kommune 

> Prioriterte arbeidsgiverpolitiske innsatsområder 

– Delmål 

– Strategier  

– Føringer 

 

> Vedlegg:  

– Trender og utviklingstrekk 

– Tiltak 

– Målekart  



Satsningsområdene i AGP 2020 

> Innsatsområdene 

– Etikk og samfunnsansvar 

– Medarbeiderskap og ledelse 

– Partssamarbeid 

– Arbeidsmiljø og nærværsarbeid – HMS 

– Rekruttering 

– Kompetanseutvikling 

– Mangfold og inkludering 

– Lønnspolitikk   



Hvorfor ISO-sertifisering? 

• Ledelse, strategi og beslutningsstøtte 

• Styring, risiko og kontroll 

• Bygge godt omdømme ( miljø / samfunnsansvar) 

• Sikre effektive tjenester 

• Kvalitet  - «best praksis» 

• Læring og forbedring 

• Et felles gjennomgående system for hele 
organisasjonen 
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Fullmaktsstruktur 

Er forankret i tre lederavtaler: 

> Rådmannen 

> Virksomhetslederne 

> Mellomlederne 

 

Hovedpunkter: 

> Parter, varighet, ledersamtale 

> Hensikt 

> Arbeidsgivers rolle og ansvar 

> Leders rolle og ansvar 

> Resultatvurdering 

> Oppfølging av avtalen 

> Åpenhet 



Handlingsplan mot 
korrupsjon og 

 uetisk atferd 
 



Handlingsplan - innhold 

 Del 3. Tiltak mot korrupsjon 

 Verdier og etiske retningslinjer 

 Felles retningslinjer for sektorovergripende prosesser 

 Kompetanseutvikling 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Kontinuerlig forbedring 

 Styrevervregisteret 

 Varsling av situasjoner 

 Oppfølging av tiltakene 

 

 



Varsling 

Ekstern varslingskanal 
Innbyggere og andre samfunnsaktører 
Tilgjengelig på nettsidene 

Intern varslingskanal 
For ansatte 
Tilgjengelig på intranettet 



Etiske retningslinjer 



Integritetsprofil Asker kommune 

 



Kompetansestyring - Obisoft 

 



Etisk refleksjon - Obisoft 

 

 

 

 
 
Helse og omsorg har i tillegg: 
 

 

 
 



Forenkling og digitalisering 

 

Rådmannen er opptatt av å legge til rette for 
at ledere kan bruke mindre tid til 
administrasjon og mer tid til tjenesteutvikling 
og ledelse 

 

Sjekkliste for forenklingsarbeidet 

 

Ved planlegging av nye utviklingstiltak skal det 
vurderes om tiltaket bidrar til:  

 

• Mer effektiv tidsbruk 

• Å redusere dobbeltarbeid 

• At vi gjør færre feil 

• Økt deling og spredning 

• Lavere kostnad 

Utvikling er å vikle ut flokene 



Strategi for anskaffelser 

> Prosesser 

> Organisering 

> Roller 

> Teknologi 

> Kompetanse og kapasitet 

> Samfunnsansvar 

> Styring, oppfølging og kontroll 

> Rammeavtaler 





Kunsten å finne balansen mellom 
tillit og kontroll 



Rådmannens 

delegeringsreglement 
  

  

  
Reglement for intern delegering – myndighet, fullmakter, 

internkontroll 
  
  
Vedtatt av rådmannen 
14. september 2016 



 
 

Asker – Mulighetenes kommune 


