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Sammendrag 

Prosjektet hadde som målsetting å øke kunnskapen til ledelse og ansatte i 

kommunene om hva som karakteriseres som likeverdige offentlige tjenester, 

samt utvikle en handlingsplan for å sikre likeverdige offentlige tjenester og 

samfunnsdeltakelse for det enkelte individ. 

Det er bred politisk enighet om målsettingen om likeverdige offentlige tjenester. 

Men en rekke ulike forskningsrapporter (blant andre Fafo-rapport 2011:35, 

NOVA-rapport 28/11) viser at det er uklarhet knyttet til begrepet “likeverdige 

tjenester”. Målet om likeverdige tjenester er også uklart formulert i relevante 

plandokumenter, og tolkningen av begrepet varierer fra ansatt til ansatt og 

mellom tjenesteområdene. Dette gjør det vanskelig å se om målene nåes. 

Manglende bevissthet og kompetanse om likeverdige offentlige tjenester svekker 

blant annet helsetilbudet til innvandrere. Djuve og Pettersen (2011), Thunem 

(2007), Probas rapport 2012-03 og KUNs rapport 1:2012 viser også hvordan 

manglende likeverdige tilbud kan være til hinder for integrering og mulighet til å 

skaffe seg arbeid. Funnene tyder på at det er behov for tydeligere politiske og 

administrative føringer for hvordan det skal tilrettelegges for mangfold. Det er 

behov for klare planer, retningslinjer og ordninger i tillegg til bedret 

kommunikasjon, bedre tilgang på tolketjeneste og behov for økt 

kulturkompetanse blant ansatte. Vi vet også at hvordan tilflyttere blir tatt imot 

og inkludert er avgjørende for om de blir boende, og at distrikts-Norge trenger 

innvandrere for å opprettholde befolkningsgrunnlaget og levestandarden (NIBR-

rapport 2012:5).  

 

I dette prosjektet inviterte vi alle lederne i Hamarøy og Steigen til kurs og 

workshop rundt temaet likeverdige offentlige tjenester. Det ble avholdt separate 

samlinger, en for hver kommune. På forhånd hadde kommunen selv pekt ut to 

områder som de ville fokusere spesielt på, Servicetorget, familiesenteret og 

barnehagesektoren. Etter at alle lederne hadde deltatt på kurs og workshop, 

samlet vi lederne for de tjenesteområdene kommunene hadde pekt ut, til en 

felles workshop. Fokuset i denne workshopen var å utvikle en handlingsplan for 

hvordan den enkelte enheten kan utvikle sine tjenester for å sikre likeverdige 

offentlige tjenester og dermed samfunnsdeltakelse for det enkelte individ. 

 

Gjennom prosjektet og prosessarbeidet erfarte vi at spesielt servicetorget i 

kommunene har flere felles utfordringer som de arbeider med. I små 

distriktskommuner hvor “alle kjenner alle” vil det være krevende å møte alle 

henvendelser til servicetorget på samme måte. Dette er adressert i 

handlingsplanene til servicetorget i både Hamarøy og Steigen, og en del av 

tiltakene skal gjennomføres i fellesskap. Begge servicetorgene skal gjennomføre 

en kompetanseheving og en gjennomgang av rutiner for hvordan de møter 
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innbyggerne slik at tydelige retningslinjer skal forhindre at oppfatninger om 

hvem man er og hvem man kjenner styrer tilgangen på tjenester. 

 

Gjennom workshopen med alle lederne i kommunen ble kompetansen og 

bevisstheten om viktigheten av likeverdige tjenester økt. Av praktiske og 

økonomiske årsaker ble den aktive prosjektperioden kort. For varig endring av 

praksis, forankring i hele kommunen, og for å øke kompetansen og bevisstheten 

rundt likeverdige offentlige tjenester på alle områder, bør man ha prosjekter som 

strekker seg over lengre tid, og man bør jobber i alle de ulike tjenesteenhetene i 

kommunene. Da kan man få på plass tiltak for å oppnå likeverdige tjenester i alle 

tjenesteenhetene sine handlingsplaner, og man kan få på plass en enhetlig 

forståelse av hva kommunen legger i begrepet likeverdige offentlige tjenester. 

Målsettingene om likeverdige offentlige tjenester vil da bli mer håndterbare og 

konkrete. Prosjektet vi har gjennomført er nærmest som et forprosjekt å regne. 

Vi ser behov for å jobbe videre med dette i de to kommunene, og kommunene 

ønsker også å jobbe videre med prosjektet. 

Summary  

The project objective is to increase the knowledge of management and municipal 

employees about what equal public services are, and to develop action plans to 

ensure the development of equal public services and social participation for the 

individuals. 

There is a consensus on the goal of equal public services. However, a number of 

research reports (among other Fafo-report 2011:35, NOVA Report 28/11,) show 

that there is confusion regarding the concept of equal public services. The goal 

for "equal public services" is also vaguely described in the relevant planning 

documents. The interpretation and understanding of the term varies from 

employee to employee and between service areas. This makes it difficult to see 

whether the goals can be measured in terms of success. This lack of awareness 

and the lack of knowledge will impair among other things the health services for 

immigrants. Djuve and Pettersen (2011), Thunem (2007), Proba report 2012-03, 

and KUN report 1:2012 also show how the lack of equal services can be an 

obstacle to integration and opportunities to gain employment. The findings 

suggest that there is a need for clearer political and administrative guidelines on 

how services should be organized for diversity. There is a need for clear plans, 

policies and arrangements in addition to improved communication, improved 

access to interpreters and a need for increased cultural competence among 

employees. We also know that how newcomers are welcomed and included is 

essential if they will stay. The rural parts of Norway needs immigrants to 

maintain their population base and standard of living (NIBR-report 2012:5). 

In this project we invited the management of Hamarøy and Steigen to participate 

in courses and workshops on equal public services. There were two separate 

sessions, one for each municipality. Both Steigen and Hamarøy had selected two 
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areas they would give a particular focus during the project the service office 

(reception and guidance for citizens and employees in the municipality) in both 

municipalities, the Family Office in Steigen and a Kindergarten in Hamarøy. After 

the initial workshopsthere was a workshop for the management for the areas 

selected from both municipalities. The main focus for the workshop was to 

develop action plans on how they could improve the service they give to all 

citizens and to envelop the principles of equal public services in their work. 

Through this project and the process work, we have observed that particularly 

the service offices in the communities have common challenges that they are 

working with. In small rural communities where "everyone knows everyone" it 

will be difficult to meet all requests to the service office in the same way. This is 

addressed in the action plans for service offices in both Hamarøy and Steigen 

and part of the measures to be implemented in the service office for both 

municipalities. Both service offices will complete a skills development program 

and a review of procedures for the reception of citizens so that clear guidelines 

will prevent the perception of who you are and who you know to influence the 

access to services. 

The competence of equal public services and the awareness of the importance of 

this work increased throughout the workshops with all the leaders in the 

community. For practical and financial reasons, however, the active project 

period was perhaps too brief. For sustained change of practice rooted in the 

municipality, and to increase skills and awareness of equal public services in all 

areas, the project would take considerably more time. This would allow working 

with all the different units in the municipalities. This is the only way to put in 

place measures to achieve equal public services in all their units and 

departments, and one can establish a uniform understanding of what the term 

equal public services contains. The objectives of equal public services will 

become more manageable and tangible. The project we have undertaken is to be 

viewed as a pilot project. We see the need to continue working on this in the two 

municipalities, and the municipalities also want to commit to continue this work 

with us. 
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1. Innledning 

Prosjektet “Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner med 

Hamarøy og Steigen kommuner som case” er finansiert av Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Prosjektets målsetning var å øke kunnskapen til ledelse og ansatte i kommunene 

om hva som karakteriseres som likeverdige offentlige tjenester, samt utvikle 

handlingsplan for å sike likeverdige offentlige tjenester og samfunnsdeltakelse 

for det enkelte individ. Prosjektet hadde som mål å ta i bruk ulike metoder i en 

utviklingsprosess for å sikre likeverdige tjenester i kommunens samlede 

virksomhet. Disse metodene var datainnsamling, workshop/opplæring av 

lederteamet, intervju, analyse og utarbeidelse av handlingsplan. 

Gjennom denne prosjektrapporten ønsker vi å beskrive den innsikt og erfaring 

prosjektet har gitt, og som kan ha overføringsverdi til andre som ønsker å 

arbeide bevisst med fokus på likeverdige offentlige tjenester. 

Prosjektperiode var fra juli 2012 til desember 2012. 

Brukere av offentlige tjenester i Norge utgjør et stort kulturelt mangfold og dette 

kan by på utfordringer. Det er bred politisk enighet om målsettingen om 

likeverdige offentlige tjenester. Men hva betyr det i praksis, og hva skal til for å 

oppnå det?  

Fafo-rapport 2011:35 ser på storbyens tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig 

befolkning. De finner at uklarhet knyttet til begrepet “likeverdige tjenester” gjør 

det vanskelig å se om målene nåes. Målet om likeverdige tjenester er også uklart 

formulert i relevante plandokumenter, og tolkningen av begrepet varierer fra 

ansatt til ansatt og mellom tjenesteområdene. Funnene tyder på at det er behov 

for tydeligere politiske og administrative føringer for hvordan det skal 

tilrettelegges for mangfold. Det er ikke gjort en lignende kartlegging i små 

distriktskommuner, men det er grunn til å anta at situasjonen ikke er veldig ulik 

den i storbyer. Det tyder også erfaringer fra våre mentorprosjekter for 

innvandrerkvinner på (KUN-rapport kommer i 2012). 

NOVA-rapport 28/11 har sett på hvordan kommuner og bydeler yter og 

planlegger å yte omsorgstjenester til etniske minoriteter. Klare planer og 

retningslinjer og ordninger er blant tiltakene de nevner, i tillegg til bedret 

kommunikasjon, bedre tilgang på tolketjeneste og behov for økt 

kulturkompetanse blant ansatte. Økt behov for kulturkompetanse blant 

hjelpeinstansene var også noe av det som kom tydelig frem gjennom KUN sitt 

prosjekt, Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-Norge.(KUN rapport 1/2012)  

NIBR-rapport 2012:5 viser at hvordan tilflyttere blir tatt imot og inkludert er 

avgjørende for om de blir boende. Tjenestene som tilflytterkommunen tilbyr vil 

være sentrale. Gjennom KUN sine to mentorprosjekt har vi avdekket at det kan 

være tilfeldig hvilken informasjon den enkelte får. Dette vil påvirke hvilke 

offentlige tjenester de faktisk har tilgang til, og mangel på likeverdige tjenester 

har negative konsekvenser for brukerne. Djuve og Pettersen (2011) og Thunem 
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(2007) viser for eksempel hvordan manglende bevissthet og kompetanse 

svekker helsetilbudet til innvandrerkvinner. Proba rapport 2012-03, og KUN 

rapport 1/2012 viser også hvordan manglende likeverdige tilbud kan være til 

hinder for integrering og muligheter til å skaffe seg arbeid. Det er behov for 

bedre samarbeid mellom ulike aktører som innvandrerne er i kontakt med for å 

sikre likeverdige tilbud.  På bakgrunn av dette ser vi behov for å øke 

kunnskapsnivå, bevissthet og fokus på likeverdige tjenester. 

1.1 Hva er likeverdige offentlige tjenester? 

Det er uklarhet knyttet til begrepet “likeverdige tjenester”. I Stortingsmelding 

nr.6 (2012-2013) legger de følgende til grunn: 

“Et likeverdig offentlig tjenestetilbud innebærer at alle skal ha tilgang til 

tjenestene, at kvaliteten på tjenestene skal være god for alle, og at tjenesten 

skal avhjelpe behovet den enkelte har”. 

Tjenestene må tilpasses til brukeren. I enkelte tilfeller må man behandle brukere 

ulikt for å oppnå resultatlikhet. Dersom man ikke tar høyde for dette kan det få 

følger for rettsikkerhet, levekår, helse, utdanning og sysselsetting. 

IMDi legger til grunn at alle skal ha lik tilgang til gode offentlige tjenester som er 

tilpasset mangfoldet i befolkningen uansett bakgrunn. Dette er en forutsetning 

for å sikre alle like muligheter i samfunnet.  Offentlige virksomheter og tjenester 

skal være likeverdige for alle brukere. Det skal være like god kvalitet på 

tjenesten, like god tilgjengelighet og like godt resultat for alle brukere.  

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skriver i sin håndbok for 

tjenesteytere at “Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av 

like god kvalitet som er tilpasset den enkelte”. I dette ligger det en erkjennelse 

av at folk er forskjellige, og at tjenesten er tilpasset den enkelte bruker. 

Definisjonen forutsetter at man jobber systematisk for å sikre tilpassede 

tjenester av like god kvalitet for alle, at tjenestene utvikles etter brukers behov 

og erfaringer, og at det er lik tilgang for alle som trenger tjenestene. 

KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN) legger følgende definisjon av 

begrepet likeverdige offentlige tjenester til grunn: “Alle har tilgang til tjenester 

av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte”. I dette ligger at tjenesten: 

1. verdsetter mangfold ved å akseptere at mennesker med ulik bakgrunn (med 

hensyn til etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering mm) er prinsipielt 

likeverdige medlemmer av samfunnet. 

2. identifiserer behovene til mennesker med ulik bakgrunn, utvikler og tilpasser 

tjenester som samsvarer med disse behovene. 

3. kompenserer for ulemper som oppstår på grunn av at folk har ulik bakgrunn. 

 

I prosjektet ble kommunene utfordret på hva de la i begrepet. For at 

kommunene skal kunne måle seg selv på dette, må alle ansatte ha en felles 

forståelse for hva begrepet likeverdige offentlige tjenester innebærer og dette 
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må komme frem i relevante plandokumenter. Det ble derfor brukt en del tid på 

dette i workshopene. 

1.2 Befolkningssammensetning i Steigen og Hamarøy 

Folketallet i Steigen og Hamarøy er synkende, og innvandring fra utlandet er den 

store bidragsyteren til at folketallet ikke synker mer enn det gjør.  

 

 Steigen Hamarøy 

 2008 2011 2008 2011 

Folketall 1.1 2672 2619 1761 1771 

Fødte 27 21 10 14 

Døde 46 32 20 23 

Fødselsoverskudd -19 -11 -10 -9 

Innvandring (fra 
utlandet) 

24 20 10 25 

Utvandring (til 
utlandet) 

2 3 3 7 

Innflytting 
(innenlandsk) 

82 91 83 72 

Utflytting 
(innenlandsk) 

92 107 88 69 

Nettoflytting 12 1 2 21 

Folkevekst -7 -10 -7 12 

Folketall 31.12 2665 2609 1754 1783 

Endring i prosent, 
året 

-0,26 -0,38 -0,40 0,67 

Tabell 1: Oversikt over befolkningsendring Steigen og Hamarøy (SSB.no) 

Tallet på innvandrere har økt jevnt siden 1990, og innvandrerbefolkningen er 

også blitt mer mangfoldig. Ifølge SSBs definisjon er en innvandrer en som ikke er 

født i Norge eller har norske foreldre. Dette gjelder også barn som er født her i 

landet så lenge foreldrene har ikke-norsk bakgrunn, men det gjelder ikke barn 

som har én utenlandskfødt forelder. 
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Tabell 2: Innvandrerbefolkningen i Steigen (SSB.no) 

 

 

Tabell 3: Innvandrerbefolkningen i Hamarøy (SSB.no) 

Vi ser av tabell 2 og 3 at innvandrerbefolkningen i Steigen er mer mangfoldig 

enn i Hamarøy. Det også verdt å merke seg er at det i Steigen er flere kvinner 

enn menn som kommer fra Asia med Tyrkia, mens det i Hamarøy er motsatt 

(altså flere menn enn kvinner). Mulige årsaker til det er at det i Steigen er et 

stort innslag av ekteskapsmigranter fra Asia, de er ofte kvinner, mens Hamarøy 

bosetter enslige mindreårige flyktninger, og de er ofte menn. Til sammen i de to 

kommunene består innvandrerbefolkningen av 324 personer. 214 med bakgrunn 

fra Europa unntatt Tyrkia, 20 fra Afrika, 84 fra Asia med Tyrkia, 3 fra Nord 

Amerika, og 3 fra Sør- og Mellom -Amerika. Mens kjønnsfordelingen er 

forholdsvis jevn i Steigen (76 menn og 79 kvinner) er det en overvekt menn i 

Hamarøy (91 menn og 78 kvinner). Dette kan igjen knyttes opp mot den 
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satsingen som Hamarøy gjør rettet mot bosetting av enslige mindreårige 

flyktninger.   

Denne statistikken finnes ikke fordelt på aldersgrupper, men dette bør være med 

i vurderinga fra kommunene med tanke på hvilke tjenesteområder som treffer 

flest fra innvandrerbefolkningen. En oversikt over hvor innvandrerne kommer fra 

kan være viktig kunnskap når kommunene skal planlegge tjenestene til sine 

innbyggere med hensyn til f.eks. kulturforståelse. 

2. Mål 

Ved gjennomføring av prosjektet ønsket vi å styrke kunnskapen og bevisstheten 

til ledelse og ansatte i kommunen om hva som karakteriseres som likeverdige 

offentlige tjenester. Hvorfor det er viktig, og hvordan man kan jobbe for å sikre 

likeverdige offentlige tjenester? Vi ønsket også å kartlegge kompetansebehov og 

eventuelt behov for bedre tilgang på tolketjeneste. I samarbeid med kommunen 

var målet å utvikle en handlingsplan for å sikre likeverdige offentlige tjenester og 

samfunnsdeltakelse for det enkelte individ, og å utvikle strategier for likeverdige 

tjenester.  

Når man øker kompetansen og får på plass en enhetlig forståelse for hva som 

ligger i begrepet likeverdige offentlige tjenester, vil begrepet bli enklere å 

håndtere og mer konkret. Gjennom utvikling av handlingsplaner vil man legge 

tydelige administrative føringer for hvordan det skal tilrettelegges for likeverdige 

offentlige tjenester. 

3. Metode og gjennomføring 

I prosjektet tok vi i bruk ulike metoder i en utviklingsprosess.  Disse metodene 

var datainnsamling, workshop/opplæring av lederteamet, intervju, analyse og 

utarbeidelse av handlingsplan. Forankring i lederteamet er en forutsetning for at 

disse metodene skal få innvirkning på kommunens praksis.  

Det første vi gjorde i prosjektet var et telefonintervju med rådmennene, for å 

motivere, informere og involvere dem i arbeidet. Vi informerte om hvordan vi 

ville jobbe sammen med kommunene i prosjektet, og få innspill på hvordan vi 

hadde planlagt prosessen. Videre var det viktig for oss å få tak i rådmennene sin 

oppfatning av hva likeverdige tjenester innebærer, hvilke spesielle utfordringer 

de så for egen kommune, og om kommunen har gjort spesielle tiltak for at 

tjenestene til kommunen skal være likeverdige.  

Verken Steigen eller Hamarøy har gjort bevisste grep for at tjenestene skal være 

likeverdige, de kan derfor ikke peke på spesielle utfordringer.  Ingen av 

kommunen har altså så langt satt i verk særskilte tiltak, eller hadde tanker om 

hvor vidt kommunene hadde spesielle utfordringer på dette området. Dette tror 

vi ikke er enestående for disse to kommunene. En rekke rapporter (Proba-

rapport 2012, NOVA- rapport 28/11, Fafo-rapport 2011:35) viser at både små og 
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store kommuner mangler konkrete strategier og handlingsplaner for å sikre 

likeverdige tjenester. 

Videre i prosjektet gjorde vi en gjennomgang av kommunenes forpliktelser 

gjennom lovverk og instrukser, både når det gjaldt tjenestetilbud og til å fremme 

likeverd. Her la vi særlig vekt på Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Vi ville finne ut hvordan disse 

forpliktelsene ble gjenspeilet i kommunenes styringsdokumenter og målsettinger, 

hvordan kommunene søker å ivareta forpliktelser overfor ulike målgrupper. 

Hadde kommunene en definisjon på hva likeverd er? Var likeverdbegrepet fylt 

med innhold på en annen måte? Var det en forankring av arbeidet i eksisterende 

målsettinger? Kunnskapen vi ervervet oss gjennom denne analysen og gjennom 

intervjuene med rådmennene ble brukt inn i workshopen vi holdt for 

lederteamene i de to kommunene.  

Etter workshopen med lederne etablerte vi en arbeidsgruppe som bestod av 

lederne på de tjenesteområdene som kommunen hadde pekt ut; servicetorget, 

familiekontoret og barnehagesektoren. I samarbeid med arbeidsgruppen utviklet 

vi handlingsplaner. I dette arbeidet brukte vi kunnskapen vi hadde fått gjennom 

workshopen med lederne, analysen av dokumenter og hjemmesider og 

kunnskaper og erfaringer som deltakerne i arbeidsgruppen brakte inn. FaFo-

rapport 2011:35 understreker at brukerperspektivet vil være avgjørende for å 

utvikle treffsikre tiltak. For å ivareta brukerperspektivet brukte vi kunnskap 

innhentet gjennom prosjektet “Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-Norge” 

som KUN gjennomførte våren 2012, og to mentorprosjekt for innvandrerkvinner 

som KUN har gjennomført i Steigen i 2011 og 2012(KUN-rapport kommer i 

2013). 

I tillegg til egne erfaringer og kunnskap brukte vi også det arbeidet LDO har gjort 

rettet mot likeverdige tjenester for alle, samt arbeidet IMDi har gjort, og den 

verktøykassen som de har utviklet. 

3.1 Gjennomgang/analyse av styringsdokumenter 

Dokumentene som ble gjennomgått var Strategisk kommuneplan for Steigen, 

økonomiplan, planstrategi, og årsrapporter fra 2010 og 2011. Vi hadde også en 

gjennomgang av hjemmesidene til kommunen. I analysen har vi for Steigen 

kommune sitt vedkommende lagt hovedvekt på Strategisk kommuneplan for 

Steigen 2006-2016 og Planstrategi for Steigen 2012-2015.  

I den strategiske kommuneplanen beskriver Steigen følgende visjon: “Steigen 

skal være en kommune der natur, kultur, historie og godt naboskap gir folk 

bolyst, skaperlyst, arbeidslyst, etableringslyst og livslyst”. Den strategiske 

kommuneplanen er et overordnet dokument som legger føringer og utpeker 

innsatsområder, og kan danne et godt grunnlag for utvikling av likeverdige 

offentlige tjenester. For at man skal oppnå målene og operasjonalisere 

målsettingen så må de ytterligere konkretiseres i handlingsplaner.  



12 
 

Et av de overordnede målene er å utvikle gode offentlige tjenester for at 

innbyggerne i Steigen skal ha et “godt og innholdsrikt liv som fremmer god helse 

og trivsel”. Blant innsatsområdene finner vi bosetting, med underpunkt “gjestfrie 

Steigen, tilflytting og stedsutvikling”. I planen legger man føringer for at man 

skal jobbe for å skape holdninger som fremmer respekt, inkludering, tilhørighet 

og sosial trygghet. Det skal legges til rette for tilflyttere uavhengig av alder og 

hvor de kommer fra. Personer med flyktningstatus og arbeidsinnvandrere er 

spesielt nevnt. Når det gjelder stedsutvikling er det lagt vekt på tilrettelegging 

for alle, med eller uten funksjonsnedsettelse. Ivaretakelse av norskopplæringen 

for fremmedspråklige og utbygging av grunnskoleopplæring for flyktninger er 

også tatt med i planen.  

I disse målene vil det ligge føringer for at tjenestene skal være likeverdige, men 

dette må komme tydeligere frem, og man må ha en begrepsavklaring dersom 

man skal unngå at tolkningen av begrepet varierer fra ansatt til ansatt og 

mellom tjenesteområdene. Uten at dette blir gjort vil tjenestene bli gitt utfra den 

enkelte ansatte sin tolkning av hva som er gode/likeverdig tilbud. 

Planstrategien for Steigen oppfordrer til å ivareta universell utforming i alt 

planverk, men tar ikke opp i seg behov for en plan for utvikling av likeverdige 

offentlige tjenester. Utfordringer rundt en stadig mer mangfoldig befolkning er 

heller ikke nevnt. Planstrategien tar for seg erfaringer med gjeldende 

kommuneplan, og her kommer det frem at den Strategiske kommuneplanen 

2006-2016 i liten grad har vært styrende for politiske vedtak eller utvikling i 

samfunnet eller organisasjonen.  

Heller ikke i de andre dokumentene fra Steigen kan vi se at likeverdige offentlige 

tjenester har fått noe fokus eller er tematisert på noen måte. Det eneste vi finner 

er at kommunens nettside er tilrettelagt for personer med synshemminger, og at 

servicekontoret i Steigen har satt i verk et arbeid for å oversette tilgjengelige 

nettjenester til flere språk. 

Siden Hamarøy ikke har strategisk kommuneplan har vi lagt hovedvekten på 

andre dokumenter. Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 og årsrapportene 

2010 og 2011,planstrategien og hjemmesiden til kommunen danner grunnlag for 

analysen. 

I budsjett 2012/økonomiplan 2012-2015 er grunnskole – fremmedspråklige 

nevnt, kostnader her er brutto på kr 1,75 mill. men nettoutgift er på kr 189.000 

fordi man bruker av flyktningerelaterte inntekter til å finansiere kostnaden. 

Hamarøy kommune bosetter enslige mindreårige flyktninger (dette er organisert 

under Hamarøy internasjonale senter), og Hamarøy mottar integreringstilskudd 

og tilskudd for enslige mindreårige. Driften av senteret er organisert slik at det 

gir et bra overskudd som rådmann har anbefalt avsatt til disposisjonsfond. 

Mottak av flyktninger gir derfor kommunen et visst økonomisk handlingsrom som 

gjør det mulig for kommunen å tilby også personer utenfor 

introduksjonsprogrammet et tilbud som vil kunne lette integreringsprosessen for 
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og raskere få dem i arbeid. Hamarøy kommune regner med at de på grunn av 

generasjonsskifte i løpet av en 5-7 års periode behøver å rekruttere om lag 100 

medarbeidere. Det samme generasjonsskiftet gjør seg også gjeldende i andre 

virksomheter i kommunen. I tillegg kommer behovet som private næringsaktører 

som utvider sin bedrift har for flere arbeidstakere. Det er derfor av stor 

betydning at alle innbyggere deltar i arbeidsmarkedet. 

Bosetting av flyktninger og tilskuddene som gis i forbindelse med bosetting kan 

derfor sees på som en ressurs som kan gjøre kommunen bedre i stand til å 

ivareta alle innbyggere, og utvikle likeverdige tilbud. Mangel på likeverdige tilbud 

kan gå ut over mulighetene til å komme i arbeid (Probas 2012-13,og  Thunem 

2012). Satsing på likeverdige tilbud kan dermed gjøre kommunen bedre rustet til 

møte utfordringer som ligger i tilgang på arbeidskraft i fremtiden. Dette vil også 

være gjeldende for andre kommuner som bosetter flyktninger.  

I årsberetningene 2010/2011 er det satt fokus på kompetanseutvikling hos 

ledere og målsettinger rundt å skape bolyst.  Internasjonalt senter i Hamarøy har 

arbeidet med å etablere samarbeidsrutiner med skole, barnevern, helsetjenesten 

og frivillige organisasjoner. Dette er en måte å sikre likeverdige tjenester for 

enslige mindreårige flyktninger. De har også egen helsestasjon for eldre. 

Kommunen deltar i en rekke prosjekter som fokuserer på barn og unges levekår.  

Hjemmesiden til Hamarøy er tilrettelagt for personer med synshemminger. I 

tillegg har de noen svært begrensede opplysninger på engelsk og spansk. 

Hamarøy har også en chat-funksjon knyttet opp til sin hjemmeside. 

Som nevnt tidligere har ikke Hamarøy en strategisk kommuneplan, og vi har 

derfor sett på kommunens planstrategi. Arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel skal i følge kommunens planstrategi prioriteres i planperioden 

2012-2016. Målsettingen for Hamarøy er: “Hamarøy kommune skal være et 

samfunn i utvikling – basert på opplevelse, fellesskap og trivsel.” Vi mener at 

likeverdige offentlige tjenester er et verktøy for å oppnå dette. Man må øke 

kompetansen og bevisstheten rundt utfordringene som ligger i å levere 

likeverdige offentlige tjenester. Hamarøy har en unik sjanse til å definere 

begrepet og få det implementert i kommuneplanens samfunnsdel som de nå er i 

startgropen på å skrive. Som følge av dette prosjektet har kommunen etterspurt 

KUN sin kompetanse i arbeidet med kommuneplanen.  

3.2 Workshop med alle lederne i Hamarøy og Steigen 

Workshopene med ledergruppene i Hamarøy og Steigen ble gjennomført etter 

samme modell. Vi ønsket i utgangspunktet å holde workshopen for begge 

kommuner samtidig, men det var ikke praktisk gjennomførbart. KUN stilte med 

to foredragsholdere til begge workshopene. Programmene for de to workshopene 

ligger vedlagt. (vedlegg 1 og 2) 

Følgende mål var knyttet opp mot workshopen: 
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1. Lederforankring av arbeidet med likeverdige offentlige tjenester 

2. Øke kunnskapen om likeverdige offentlige tjenester og likestilling 

3. Gi inspirasjon og utforme konkrete planer til videre arbeid med likeverdige 

offentlige tjenester 

 

Seminarene var delt i to seksjoner. Den første ga en teoretisk innføring i arbeidet 

med likeverdige offentlige tjenester, og den andre seksjonen var en praktisk 

prosess med å kartlegge styrker og utfordringer ved kommunenes tjenester. Til 

slutt skulle vi komme frem til mulige tiltak for å bedre det bildet som da var 

skissert.  

Vi brukte en del eksternt informasjonsmateriell under workshopen. Alle deltakere 

fikk hvert sitt eksemplar av “Håndbok for tjenesteytere, - Likeverdige tjenester 

for alle”, som er utformet av LDO 2011. Mye av det teoretiske innholdet i 

workshopen var kvalitetssikret ved hjelp av håndboken. Vi viste også en 

innføringsvideo i likeverdige tjenester som er laget av Sveriges Kommuner og 

Landsting (SKL) (SKL 2012). Filmen varer i cirka 15 minutter, og tilbyr en enkel 

og god innføring i hvorfor og hvordan kommuner bør skape likeverdige tjenester. 

Videoen setter likhetstegn mellom likeverdige tjenester, kvalitet og effektivitet. 

Språket i videoen er tydelig, og det tas i bruk humoristiske illustrasjoner og 

enkle figurer for å få frem budskapet. KUN anbefaler norske kommuner å se den, 

og la seg inspirere.  

3.2.1 Innledende refleksjonsøvelse 

For å sette i gang tankeprosessen hos deltakerne innledet vi workshopen med en 

refleksjonsøvelse som kalles “Ett skritt frem”. Metodebeskrivelse se vedlegg 3. 

Øvelsen gir deltakerne nye perspektiver på hvordan det er ikke å høre til “A4-

gruppen” av befolkningen når det gjelder tilgang på tjenester, muligheter og ikke 

minst tilhørighet i samfunnet. Øvelsen ga mange en vekker og en påminnelse om 

at individets møte med samfunnet i svært stor grad er prisgitt medfødte 

kjennetegn, sosioøkonomiske forhold og samfunnets fordommer mot ulike 

grupper. Det varierte hvor mye deltakerne levde seg inn i rollen, men mange 

hadde gode refleksjoner og sterke følelser rundt det de opplevde under øvelsen. 

“Jeg blir rett og slett sint, rasende” – En deltaker som ble hengende langt etter i 

øvelsen fordi hun hadde fått i rolle å være en ung kvinne av Romfolket.  

“Det er klart at dette reflekterer samfunnet, og denne gangen står jeg bakerst” – 

Deltaker som ikke fikk tatt et eneste skritt frem. Han skulle sette seg inn i 

situasjonen for en prostituert middelaldrende kvinne med HIV.  

“Det er litt ubehagelig å se hvor langt frem jeg kommer sammenlignet med de 

andre som blir stående helt bakerst, det føles ekkelt å være så privilegert” – 

Deltaker som dro fra alle de andre i øvelsen. Hun spilte student ved Norges 

Handelshøyskole, og datteren til den lokale banksjefen. 
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Både i Steigen og i Hamarøy oppnådde vi at deltakerne selv problematiserte 

hvordan de kunne handle på bakgrunn av så lite informasjon om sin rolle. De 

konkluderte med at fordommer og gruppestereotypier er sterkt tilstede når vi 

vurderer hva slags handlingsrom andre har. Samtidig spiller det også inn hva 

slags tiltro man har til velferdsstatens sikkerhetsnett, og til individets muligheter 

til å utvide eget handlingsrom. Dette kunne vi blant annet se på hvordan noen 

med en svært stigmatisert rolle la til egne positive forutsetninger og 

tilleggsopplysninger som gjorde at de var ustoppelige under øvelsen.  

3.2.2 Definisjon av likeverdige offentlige tjenester 

Etter denne øvelsen gikk vi rett på diskusjonen om hva likeverdige offentlige 

tjenester er, og hvordan det kan bote på den urettferdigheten vi nettopp hadde 

iscenesatt. I begge workshopene tok vi utgangspunkt i definisjonen: 

Alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte. 

Det ble ikke noe særlig diskusjon om hva dette begrepet skal bety for Steigen og 

Hamarøy kommune. Det kan virke som definisjonen er vanskelig å ta tak i på et 

så tidlig tidspunkt, og at man kanskje må arbeide praktisk en stund før man ser 

hva begrepet skal bety og hvordan det skal integreres i kommunens arbeid. Å ta 

tak i dette spørsmålet om et år vil trolig gi helt andre refleksjoner hos lederne. Vi 

anser derfor definisjonen som midlertidig godt nok forankret i begge 

ledergrupper.  

Det ble stilt spørsmål ved realismen i å kunne tilpasse tjenestene så individuelt 

som det legges opp til i definisjonen. Det antas at et slikt arbeid vil kreve store 

ressurser, og mye kunnskap hos den enkelte ansatte. Alle var innforstått med at 

tilpasning av tjenester ofte bygger på antatte forskjeller, men det ble samtidig 

stilt spørsmål ved hvordan man skal sikre at de forskjellene man legger til grunn 

er reelle og ikke antatte. Dette ble sett på som svært ressurskrevende, og at det 

krever stor fortrolighet mellom tjenesteyter og bruker.  

Vi fikk klarlagt noen retningslinjer for dette, blant annet at man skal stille samme 

kartleggingsspørsmål til alle, og ikke trekke fra eller legge til ut fra 

gruppestereotypier. For eksempel ikke trekke fra spørsmål om psykiske plager 

når man behandler mannlige brukere, eller legge til spørsmål om vold i møte 

med minoriteter.  

Gjennom hele workshopen måtte vi også passe på å minne kommunene om at 

likeverdige tjenester ikke bare skal koste kommunen, men også gi like mye eller 

mer tilbake på sikt. Gjennom godt integrerte innvandrere, trygge barn og 

ungdommer, riktig medisinsk behandling og god informasjon vil man få et 

samfunn med færre utgifter og flere ressurser.  

3.2.3 Kartlegging av styrker og utfordringer i dagens tjenester 

I seksjon nummer to skulle deltakerne finne styrker og utfordringer i sine 

respektive enheter. Deltakerne fikk et skjema hver, kalt “Områdevurdering” (se 
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vedlegg 4), hvor de skulle vurdere hvert tjenesteområde med hensyn til tre 

faktorer;  

 Tilgang på tjenesten Er informasjon, fysisk tilgang og andre momenter 

tilrettelagt for at alle potensielle brukere kjenner og kan nyttiggjøre seg 

tjenesten? 

 Kvaliteten i tjenesten Opplever forskjellige grupper å få ulik kvalitet på 

veiledning og oppfølging? Får de dekket sine behov av tjenesten?  

 Resultatet Får brukerne et likeverdig resultat av tjenesten?  

Deltakerne skulle vurdere hvordan disse tre faktorene slår ut for flere forskjellige 

brukergrupper. Skjemaene kunne på denne måten avdekke om deltakerne hadde 

kjennskap til bevisst eller ubevisst forskjellsbehandling. Resultatene dannet  

utgangspunktet for videre diskusjoner om tiltak for å rette opp synlige 

forskjeller. Skjemaet ligger vedlagt. 

3.2.4 Funn 

Begge kommuner forteller om et stort press på tid og ressurser. Noen sier at 

enheten de leder så vidt har hodet over vannet, og at det er svært begrenset hva 

de kan få til uten en økning i ressurser. Mange utsagn vitner også om lite tro på 

at man kan få ekstraordinære bevilgninger til denne typen arbeid. Dette 

vanskeliggjør vår oppgave med å inspirere og hjelpe kommunene med å tenke 

nytt. Mange ganger underveis i kursene opplevde vi at en ekstrem realisme er 

med på å hindre nye tanker og spor i å få feste.  

Kommunene er ærlige på at mye gjenstår, og har på mange områder svært god 

selvinnsikt. De kan fortelle om mange episoder hvor ulikeverdig behandling 

forekommer, - i alt fra tonefall og smil, til tiden man setter av og resultatene 

man oppnår sammen med brukerne.  

Kommunene pekte på spesielle distriktutfordringer i møte med brukerne. Ofte 

har man sensitiv informasjon om brukere, som man egentlig ikke skal ha. Noen 

ganger kan slik informasjon bidra til at man yter bedre tjenester, mens det andre 

ganger kan skape fordommer og motvilje. Noen ganger vil det kreve mye av 

tjenesteytere å opptre profesjonelt, bruke skjønn og overholde taushetsplikten.  

En annen distriktutfordring er kjennskap og vennskap mellom brukere og ansatte 

i kommunen. Ansatte kan oppleve at det er vanskelig å trekke skillet mellom 

privatperson og tjenesteyter, og brukerne bidrar ofte til å gjøre gråsonene store. 

I små kommuner kan brukere også føle et mer personlig forhold til “sin 

kommune”, og dermed få store forventninger til hvordan kommunen skal 

tilrettelegge for dem. Noen brukere tar seg derfor til rette, og krever 

uforholdsmessig mye av ansatte. Her er lederne tydelige på at de som krever 

mye ofte også får mye, og at det går ut over ressursene som blir igjen til andre 

brukere. Tydeligere grensesetting og rutiner i møte med brukerne kan være gode 

grep for å fordele ressursene bedre.  
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Både på NAV og hos servicetorgene i begge kommuner fortelles det om møter 

som blir krevende for både ansatte og brukere grunnet begrensede 

norskkunnskaper hos bruker. De ansatte opplever ikke å ha gode nok verktøy til 

at kommunikasjonen flyter greit, og møtene stiller store krav til kroppsspråk og 

kommunikasjonsevner. Møtene krever derfor også mye tid, og medfører noen 

ganger usikkerhet knyttet til om bruker har forstått, og fått ønsket hjelp.   

Her fikk vi diskutert mange mulige hjelpemidler som kan bedre situasjonen, 

deriblant bedre rutiner og større ressurser til bruk av tolk. Et annet grep kan 

være å oversette viktige brosjyrer og svar på hyppig stilte spørsmål til flere 

språk. Vi drøftet også at rekruttering av ansatte med annen språkbakgrunn kan 

være en god løsning. Andre tiltak kan være hevet kulturkompetanse og en 

innføring i enkle kommunikasjonsmetoder for å sikre forståelse. 

Informasjonsboken “Ny i Norge” fra IMDi finnes på mange språk, og det er viktig 

at ansatte er godt kjent med den og kan hjelpe brukere å orientere seg i den.  

“Sannhetens øyeblikk” kan ifølge lederne få større fokus i kommunenes 

servicekultur. Det er viktig at alle ansatte er bevisste på hva møtene en bruker 

har med kommunen betyr for den enkeltes følelse av trygghet, muligheter og 

tilhørighet.  

Det er en del budsjettmessige utfordringer knyttet til bruk av tolk i begge 

kommuner. Det ble for eksempel klarlagt at NAV til sammenlikning har et stort 

budsjett for slike tjenester, og det ble spøkt mye med at kommunens 

virksomheter fra nå av skulle vite å benytte seg av disse pengene.  

Tolketelefon ble i begge kommuner trukket frem som en grei måte å dekke 

behovet for tolking på, men det var uenigheter om hva utstyret til tolketelefon 

koster. I Steigen ble det nevnt at man hadde for få tolketelefoner, og at det er 

kostbart å investere i flere. I Hamarøy fikk vi opplyst at de bruker ordinære 

telefoner som tolketelefoner, og at dette fungerer tilfredsstillende. 
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3.2.5 Forankring 

 

 

Tabell 4: Måloppnåelse ledergruppe i begge kommuner  

Gjennom evalueringer av begge kursene ser vi at vi i større grad fikk 

gjennomslag i Hamarøy kommune. Vi begrunner dette hovedsakelig med ulik 

grad av forankring før kurset, kursets varighet og lokalitet, og det faktum at 

erfaringene fra kurset med Steigen skapte grunnlag for et bedre kurs i Hamarøy. 

Disse årsakene vil vi utdype i de påfølgende avsnittene. 

I Steigen Kommune ble workshopen gjennomført i KUN sine lokaler i Nordfold. 

Hele dagen var satt av, med lunsj som avbrekk mellom de to bolkene som stod 

på programmet. Fra Steigen Kommune deltok totalt åtte personer, hvorav én 

person kun deltok på den siste halvdelen av dagen. Rådmannen kunne ikke 

delta, og personalsjefen i kommunen stilte som stedfortreder.  

Workshopen i Hamarøy ble gjennomført i kommunens møtelokaler. Det var satt 

av tre timer til møtet og vi fulgte den samme to-delingen som i Steigen 

kommune. Vi måtte derfor effektivisere en hel del, men mye takket være 

konsentrerte deltakere fikk dette minimalt med konsekvenser for sluttresultatet. 

Det deltok totalt 11 personer fra ledergruppen i Hamarøy Kommune.  

Vi opplevde at hvordan kursene var lagt opp hadde stor innvirkning på 

deltakernes innstilling. I Steigens tilfelle ble det flere ganger luftet en forventning 

om at kurset måtte ha stor bruksverdi siden lederne hadde satt av seks timer 

pluss reisevei. Dette la et uheldig press på prosessen. Det ble flere ganger ytret 

ønske om å korte ned på kurset, og ettersom vi måtte improvisere dette, ble 

avslutningen noe amputert. Den reelle kurstiden ble på fire timer, siden en time 

gikk bort til lunsj, og vi avsluttet en time tidligere enn planlagt. 

I Hamarøy ble det positivt å være på kommunens hjemmebane. Innstillingen hos 

deltakerne var at kurslederne hadde reist langt og brukt mye tid på å lage et 
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kurs, og at de tre timene de selv skulle sette av ble en selvfølgelig motytelse. 

Denne gangen var vi også forberedt på at tiden var knapp, så vi fikk gjort en like 

god prosess på en time mindre enn i Steigen. Med erfaringene fra workshopen 

hos Steigen hadde vi også gjort noen nye grep, så kvaliteten på kurset var trolig 

høyere i Hamarøy.  

Noe av forklaringen på de ulike innstillingene ligger helt klart også i hvordan 

kurset var forankret i ledergruppene. I workshopen med Steigen ble det flere 

ganger henvist til at det var vanskelig å si noe om hva slags prioritet dette 

arbeidet ville få siden rådmannen ikke var til stede, og ikke på forhånd hadde 

sagt noe om hva slags status prosjektet hadde i kommunens planer. Delvis 

skyldes dette at rådmannen var syk på kursdagen, og vi fikk også tilbakemelding 

på at informasjonen fra KUN sin side hadde vært mangelfull.  

I Hamarøy var rådmannen en svært aktiv deltaker underveis i kurset, og hadde 

på forhånd hentet den informasjonen hun trengte for å plassere kurset i aktuelle 

sammenhenger i kommunens arbeid. Igjen hadde også KUN lært av erfaringene 

fra kurset med Steigen, og var nok mer offensive i informasjonsarbeidet vårt.  

Erfaringen understreker hvor viktig forankringsarbeidet er for hvordan ledernes 

innstilling til og utbytte av kurset og prosjektet blir.  

Vi opplevde imidlertid at begge kommuner var lydhøre og åpne for budskapet i 

prosjektet. Ideelt sett skulle vi helst hatt hele ledergruppen fra begge kommuner 

tilstede på samlingene slik at vi i større grad kunne spille på deres ulike 

erfaringer. Dette ble imidlertid vanskelig med kommunenes travle timeplaner, og 

i vårt tilfelle kolliderte også sykdom og andre eksterne møter med de avtalte 

samlingene. Det viktige i denne sammenheng er likevel arbeidet som gjøres i 

etterkant, og hvor godt handlingsplanene følges opp.  

3.3 Prosessmøte med utvalgte enhetsledere 

Begge kommunene valgte ut servicekontoret som en av avdelingene som skulle 

delta i prosjektet. Servicekontorene i Steigen og Hamarøy stilte begge med leder 

og en medarbeider. Familiesenteret i Steigen stilte med leder. Dessverre var 

barnehagen i Hamarøy rammet av sykdom, og kunne ikke stille med noen 

deltakere.  

Mellom samlingen med ledergruppen i Steigen og prosessmøtet med utvalgte 

enhetsledere ble det et langt tidsintervall. Vi valgte derfor å gjennomføre et eget 

statusmøte med Familiesenteret og Servicekontoret i Steigen, representert ved 

begge enhetsledere. Her gikk vi gjennom milepælene i prosjektet, og hva vi 

skulle frem til i løpet av det kommende prosessmøtet. 
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Programmet for prosessmøtet var som følger: 

1. Oppsummering av gjennomførte samlinger 

2. Status for gjennomførte diskusjoner og tiltak i de forskjellige avdelingene 

3. Konkretisering av handlingsplaner  

4. Avslutning med tanker om videre samarbeid og politisk påvirkning.  

Det var en stor fordel for servicekontorene at de begge stilte med to 

representanter, og at denne enheten var felles for begge kommuner. 

Referansegrunnlaget var såpass likt at diskusjonene på tvers av kommunene ble 

fruktbare. Lederen for Familiesenteret opplevde ikke å ha noen å sparre med. I 

tillegg er Familiesenteret ikke en egen virksomhet, men en samarbeidsform 

mellom flere forskjellige tjenester. Lederen for Familiesenteret har derfor ikke 

mulighet for å ta store avgjørelser på vegne av senteret. Hun deltok på cirka 

halve møtet vårt, og fikk innspill til hvordan hun kunne arbeide med 

handlingsplanene. Uken etter løftet hun diskusjonen opp i ledersamling på 

Familiesenteret, og de har sammen utviklet en handlingsplan basert på 

kunnskapen hun har opparbeidet i løpet av prosjektet.  

Vi begynte prosessen mot handlingsplanene med å dele ut skjemaene som 

lederne hadde fylt ut under den første workshopen. På disse skjemaene stod 

vurderingen av de ulike tjenestene som enheten leverer, og i hvilken grad man 

treffer målgruppene. I tillegg stod det en liste over forslag til innsatsområder og 

tiltak som kunne bedre situasjonen. 

Deltakerne skulle rangere disse tiltakene, og finne de tre viktigste. Deretter 

skulle de lage en milepælsplan for hvert av tiltakene. I denne måtte det tydelig 

fremkomme hva som skulle gjøres, hvem som hadde ansvar for det, og når 

arbeidet skulle være ferdig. De tre milepælsplanene for hver enhet utgjør 

handlingsplanen.  

Vi kunne med stor glede observere at servicekontorene umiddelbart forsøkte å 

finne felles prosjekter å samarbeide om. Deres idé om et felles kurs for å heve 

kulturkompetanse og servicebevissthet er veldig god. Vi fikk ryddet unna det 

største hinderet for et felles kurs, nemlig hvor og hvordan man skal kunne møtes 

til en større samling. To halve kursdager fra lunsj og utover viste seg å være den 

beste løsningen, og man møtes omtrent midt mellom kommunesentrene. 

Det var en utfordring å få deltakerne til å foreslå helt nye tiltak, og ikke tiltak 

som allerede er delvis planlagte, eller som bygger på tidligere idéer. Det endte 

imidlertid i kompromisser som vi mener sikrer tilstrekkelig av både nyskaping og 

forankring til at det er i tråd med prosjektets ånd samtidig som det er stor sjanse 

for at det lar seg gjennomføre.  

I den avsluttende halvtimen av møtet ble det klart at administrasjonene føler de 

trenger vår hjelp med å sette likeverdige tjenester på det politiske kartet, og på 

prioriteringslistene. De ønsker at vi skal legge frem prosjektet og 

handlingsplanene for politikerne, fordi det vil være “noe helt annet” enn om de 
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selv gjør det. Det har også blitt ytret ønske fra begge kommuner om at vi 

presenterer en konsentrert versjon av kurset for politikerne, for å øke deres 

kunnskap og engasjement om temaet. Underveis i prosjektet har vi også tenkt at 

den politiske forankringen burde vært på plass fra start av, fordi det gir 

administrasjonen en annen trygghet og selvtillit til å prioritere prosjektet høyt og 

tenke enda større om hva de kan få til.  

4. Handlingsplaner 

Barnehagen i Hamarøy som skulle delta måtte trekke seg ut av prosjektet 

grunnet sykdom. Vi stod dermed igjen med tre avdelinger som skulle utvikle 

handlingsplaner. To servicekontor og familiesenteret i Steigen 

Prosessen frem mot handlingsplanene startet i workshopene der alle lederne var 

samlet. Deltakerne ble bedt om å vurdere tjenestene sin treffsikkerhet mot ulike 

brukergrupper ved hjelp av skjemaet “Områdevurdering“ se vedlegg 3.  Gjennom 

prosessen med evaluering ble enhetslederne utfordret på hva som kunne gjøres 

for å sikre at deres tjenester ble gjort tilgjengelig for samtlige av kommunens 

innbyggere. 

Det videre arbeidet med handlingsplanen ble videreført i prosessmøter med de 

tre avdelingene. I dette arbeidet så vi at det var en styrke å ha to like avdelinger 

fra ulike kommuner, det førte til gode prosesser og de utviklet et felles tiltak 

Servicekontorene i Hamarøy og Steigen vil samarbeide om å gjennomføre en 

kompetanseheving rettet mot kommunikasjonskompetanse og kulturforståelse 

for alle ansatte. Dette vil skape en felles utviklingsplattform for begge 

servicekontorene, og være en styrke for de to enhetene i det videre arbeidet 

med utvikling av likeverdige tjenester.  

Vi har valgt å legge ved utkast til handlingsplanene fra servicekontorene, da det 

var de som ble utviklet i samarbeid med oss. Se vedlegg 5. De er ikke 

administrativt eller politisk behandlet. Handlingsplanen til Familiesenteret ble 

utviklet på bakgrunn av den kunnskapen som ble opparbeidet i prosjektperioden, 

men KUN var ikke direkte involvert i dette arbeidet.  
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5. Hvordan jobbe med utvikling av likeverdige offentlige tjenester 

Skal man oppnå varige endringer på et område så må man jobbe systematisk og 

langsiktig. Prosjektperioden vår var svært kort, og det er derfor vanskelig for oss 

å se om prosjektet har ført til noen varig endring i deltakerkommunene. Det vi 

har fått ut av prosjektet, er erfaringer og utprøving av metoder for hvordan man 

kan starte opp et utviklingsarbeid med fokus på likeverdige tjenester. Ut fra 

disse erfaringene har vi forsøkt å lage en modell for hvordan man kan jobbe med 

utvikling av likeverdige tjenester. 

 

 

Figur 5: Modell for kvalitetsutvikling 

 

Figuren viser at dette er et kontinuerlig arbeid: Man trenger kunnskap. Arbeidet 

må forankres. Man må analysere egen praksis for å identifisere utfordringer. 

Handlingsplaner/mål og tiltak må formuleres. Iverksatte tiltak må evalueres. 

Evalueringen vil gi ny kunnskap, som må forankres, ny kunnskap gjør at man må 

analysere praksisen på nytt, og slik fortsetter man videre på stadig nye runder i 

sirkelen. 

Kunnskap  

Før man starter utviklingsprosessen med å få mer likeverdige tjenester må man 

ha kunnskap om hva det er og hvorfor man bør tilstrebe likeverdige tjenester. 

Begrepet må fylles med innhold. Ledelsen og de ansatte må utvikle en enhetlig 

forståelse for hva begrepet “likeverdige tjenester” betyr i deres organisasjon. 

Dette kan man gjøre gjennom for eksempel workshops. Man kan ta 

utgangspunkt i kommunenes forpliktelser gjennom lovverk og instrukser, både 

når det gjelder tjenestetilbud og til å fremme likeverd. Dette kan man så se opp 
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mot styringsdokumenter, og ut i fra dette diskutere seg frem til en felles 

oppfatning av begrepet. Det er viktig å formidle at likeverdige tjenester sikrer 

mer effektiv ressursbruk og at mangel på likeverdige tilbud gir negative 

konsekvenser, både for tjenesteutøvere og brukere.   

Forankring 

Dersom utviklingsarbeid skal lykkes må det forankres i administrativ og politisk 

ledelse, i kommunens planverk og hos de ansatte. Uten at arbeidet er solid 

forankret vil det ikke føre til varig endring. I følge plan- og bygningsloven skal 

alle kommuner utarbeide en kommuneplan bestående av en arealdel og en 

samfunnsdel, og denne planen skal revideres minst hvert fjerde år. I 

kommuneplanens samfunnsdel bør målsettinger om likeverdige offentlige 

tjenester nevnes eksplisitt.  Uten at arbeidet er forankret er det liten vits i å 

fortsette arbeidet.  

Analysere praksis 

Når begrepet likeverdige offentlige tjenester er definert, og man har en enhetlig 

forståelse for hva begrepet betyr, kan man begynne å synliggjøre hvordan dette 

vil påvirke tjenesten til den enkelte avdelingen. Er for eksempel servicekontoret i 

kommunen tilrettelagt for rullestolbrukere, hørselshemmede, eller personer som 

har svake norskkunnskaper? Bevissthet rundt egne holdninger er viktig, og her 

kan man stille seg selv spørsmål som: hadde jeg handlet på samme måte om 

brukeren jeg var i kontakt med var etnisk norsk? Kanskje kan det være en fordel 

om man samarbeider på tvers av virksomhetsområdene i kommunen. Det kan 

være lettere å se hva en annen avdeling kan forbedre enn ens egen.  

Statistikk kan også være et bra redskap for å starte arbeidet med å se på egen 

praksis, da det kan gi et overblikk. Dette er imidlertid kanskje et bedre verktøy i 

store enn i små kommuner, der man vil ha små tall å arbeide med. 

Brukerundersøkelser kan være en bedre metode i slike tilfeller.  

Dersom man lurer på om ressursene på avdelingen blir rettferdig fordelt kan man 

foreta en 4 R - analyse. De 4 R ene står for:  

 

Med denne metoden kan man få et bilde på hvem som mottar tilbud fra 

virksomhetsavdelingen, hvordan ressurser fordeles, hvordan dagens situasjon 

Representasjon – hvem mottar/benytter tilbudet 

Ressurser – hvordan er ressursene fordelt 

Realia – hvordan ser dagen situasjon ut 

Realisere – hva kan man gjøre for å sikre rettferdig fordeling 
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ser ut, og hva kan man gjøre for å sikre en mer rettferdig fordeling dersom man 

avdekker skjevheter. 

Handlingsplan og mål 

Når man utvikler handlingsplaner med mål og tiltak er det viktig at man lager 

målbare mål. Her kan man bruke SMART-metoden som en sjekkliste. Er målene: 

Spesifikke, Målbare, Akseptable, Realistiske, Tidfestete? På denne måten får 

man satt mål som kan evalueres. 

Evaluere 

Her må man gå gjennom handlingsplanene sine og se på målsettingene man har 

satt opp. Dersom man har brukt SMART-metoden i utvikling av målene så vil det 

lette evalueringen.  

6. Konklusjon 

Målet med prosjektet var å øke kunnskapen til ledelse og ansatte i kommunene 

om hva som karakteriseres som likeverdige offentlige tjenester, samt utvikling 

av handlingsplaner. I tillegg til kompetanseutvikling hos de to 

deltakerkommunene, så vil kunnskapen og erfaringene opparbeidet gjennom 

dette prosjektet kunne være overførbare til andre små distriktskommuner. 

Presentasjon av kunnskap og erfaringer er derfor også et mål. Vi har allerede fått 

presentert deler av dette for 45 NAV-ledere i Nordland  

Gjennom dokumentanalysene vi gjennomførte kan man si at det ligger føringer 

for å utvikle likeverdige offentlige tjenester, men de er ikke konkretisert eller 

eksplisitt fokusert. Man antar kanskje at tjenestene man tilbyr er likeverdige, og 

at det ikke trengs noen konkretisering av det. Vår erfaring er at dette ikke er 

tilfelle.  

Uten en bevissthet rundt hva likeverdige tjenester er eller hvorfor dette er viktig 

så behandler man alle likt. Menneskene som skal motta tjenestene er ikke 

like, derfor må tjenesten tilpasses den enkelte bruker om de skal bli 

likeverdige. De overordnede plandokumentene må være tydeligere på at 

tjenestene skal være likeverdige, og de bør definere hva kommunen legger i 

begrepet likeverdige tjenester. De ansatte i den enkelte avdelingen må så ta 

dette videre og konkretisere hva dette betyr i deres avdeling, og hvordan kan de 

oppnå å tilby likeverdige tjenester. 

I små distriktskommuner med et lavt innbyggertall der “alle kjenner alle” kan 

utfordringen med å utvikle likeverdig tjenester være større enn for kommuner 

med flere innbyggere. Samtidig kan det også i noen tilfeller være positivt at 

forholdene er små, de som er nye i kommunen blir lett identifisert og man 

tilpasser kanskje tjenesten automatisk. Dette vil imidlertid være personavhengig.  

Dersom man har en klar definisjon på hva likeverdige offentlige tjenester skal 

være, og konkrete planer for hvordan man skal oppnå det, kan man motvirke at 
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folk blir forskjellsbehandlet utfra sosial rang eller kjennskap til aktuelle 

saksbehandlere/tjenesteprodusenter. Det skal ikke være tilfeldigheter som 

avgjør hvilken hjelp man får. Når man vet hvor store konsekvenser måten man 

blir møtt på har for den enkelte, blir det svært viktig at man har systemer som 

sikrer likeverdige tilbud. (Djuve, mfl. 2011, Djuve og Pettersen 1998, 

Ingebrigtsen 2011, Proba  2012:03, Søholt  mfl. 2012, Thunem 2012, Thunem 

2007) 

Vi har jobbet med tre ulike virksomhetsområder i to kommuner. Vi ser at det å 

lage en handlingsplan, selv om den ikke inneholder mer enn ett til to tiltak, er 

viktig for bevisstgjøringen av personalet. I arbeidet med planen måtte de ansatte 

analysere egen praksis for å se om den førte til likeverdige tjenester. Der de 

oppdaget skjevheter satte de inn tiltak. Alle virksomhetsområdene i kommunen 

bør gjøre dette. Dette kan være en god start for å utvikle og tilby likeverdige 

tjenester. Tiltak for å utvikle likeverdig tjenester må inn i virksomhetsområdenes 

ordinære handlingsplaner. Fokuset på likeverdige tjenester må synliggjøres i 

planer, slik som i Drammen kommune, der alle virksomhetsområdene skal ha 

handlingsplaner hvor mangfold og inkludering er synliggjort (Meld.St. 6 2012-

2013). 

Gjennom workshopen med alle lederne i kommunen ble kompetansen på 

likeverdige tjenester, og bevisstheten om viktigheten av arbeidet økt. Av 

praktiske og økonomiske årsaker ble den aktive prosjektperioden kort. For varig 

endring av praksis, forankring i hele kommunen, og for å øke kompetansen og 

bevisstheten rundt likeverdige offentlige tjenester på alle områder, bør man ha 

prosjekter som strekker seg over lengre tid. Politisk ledelse og alle 

tjenesteenhetene i kommunen bør også involveres. På den måten kan man få på 

plass en enhetlig forståelse for hva kommunen legger i begrepet likeverdige 

offentlige tjenester. Og man kan få det inn i handlingsplanen til alle enhetene. 

Målsettingene om likeverdige offentlige tjenester vil da bli mer håndterbare og 

konkrete. Prosjektet vi har gjennomført er nærmest som et forprosjekt å regne. 

Både KUN og de involverte kommunene ser behovet for å jobbe videre med 

dette.  
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Vedlegg 1: Program for dagen Steigen 
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Vedlegg 2: Program for dagen Hamarøy 
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Vedlegg 3: Metodebeskrivelse “Ett skritt frem” 

Tema 
Diskriminering, fattigdom, menneskerettigheter, fremmedfrykt 
Gruppestørrelse: 10-30 
Tid: 60 minutter 

Mål 
Fremme empati med andre som er annerledes 
Fremme bevissthet rundt ulikheter og muligheter i samfunnet 
Fremme forståelse av forskjellige konsekvenser for personer fra minoritetsgrupper 

Materiell 
Rollebeskrivelser 
Tilstrekkelig med plass 
Lydkilde 

Forberedelse 
Les aktiviteten nøye. Gjennom listen over "situasjoner og hendelser" og tilpass den til den gruppen 
du arbeider med. 
Lag rollekort, ett per deltaker. Kopiere (tilpasset) ark enten for hånd eller på en kopimaskin, kuttet ut 
strimler og brett dem. 
Skap en rolig atmosfære med litt dempet bakgrunnsmusikk. Alternativt kan du be deltakerne om 
stillhet. Del ut rollekort tilfeldig, ett til hver deltaker. Be de om å holde det for seg selv og ikke vise 
det til noen andre. Oppfordre dem til å sette seg ned (fortrinnsvis på gulvet) og lese sin rolle. 
Be de nå å begynne å gå inn i rollen.  
 
For å hjelpe, kan du lese noen av de følgende spørsmålene, med en pause etter hvert enkelt, for å gi 
folk tid til å reflektere og bygge opp et bilde av seg selv og sitt liv: 
Hvordan var din barndom? Hva slags hus bodde du i? Hva slags leker lekte du? Hva slags arbeid 
hadde foreldrene dine? Hvordan er hverdagen din nå? Hvor omgås du andre? Hva gjør du om 
morgenen, på ettermiddagen, om kvelden? Hva slags livsstil har du? Hvor bor du? Hvor mye penger 
tjener du hver måned? Hva gjør du på fritiden? Hva du gjør i ferien? Hva interesserer deg og hva er 
du redd for? 
 
Nå ber du folk om å være helt stille mens de stiller seg opp ved siden av hverandre (som på en 
startlinje) 
 
Fortell deltakerne at du kommer til å beskrive en rekke situasjoner eller hendelser. Hver gang at de 
kan svare "ja" til uttalelse, bør de ta et skritt frem. Ellers skal de bli der de er og ikke flytte. 
Beskriv én og én situasjon ad om gangen. Ta en pause mellom hver for å gi folk tid til å stå frem og 
lete rundt for å legge merke til sine posisjoner i forhold til hverandre. 
Til slutt ber du alle notere seg hvor de havnet. Deretter gi dem et par minutter å komme ut av rollen 
før debrifing i plenum. 

Debrifing og evaluering 
Start med å spørre deltakerne om hva som skjedde og hvordan de opplevde aktiviteten og gå 
deretter over til å snakke om problemene som ble tatt opp og hva de lærte. 
Hvordan føltes det å gå fremover - eller ikke? 
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For de som gikk fremover ofte; Var det et punkt der de begynte å legge merke til at andre ikke 
beveget seg så fort som de gjorde? 
 
Var det noen som følte at det var øyeblikk da deres grunnleggende menneskerettigheter ble 
ignorert? Kan folk gjette hverandres roller? (La folk avslører sine roller under denne delen av 
diskusjonen) Hvor lett eller vanskelig var det å spille de ulike rollene? Hvordan fikk de for seg at 
personen de spilte var? 
 
Speiler øvelsen samfunnet vårt i noen grad? Hvordan? 
Hvilke menneskerettigheter kan de forskjellige rollene risikere å miste? Kan noen av rollene si at 
deres menneskerettigheter ble tatt fra dem eller brutt? 
Hva kan gjøres for å forhindre dette? 

Tips for facilitators 
I forestillingsfasen i begynnelsen, er det mulig at enkelte deltakere kan si at de vet lite om livet til den 

rollen de har. Fortell dem at det ikke betyr så mye, og at de bør bruke sin fantasi og å gjøre det som 

best de kan. 

Kraften av denne aktiviteten ligger i effekten av det å se avstanden mellom deltakerne øke, spesielt 

på slutten når det skal være stor avstand mellom de som gikk fremover ofte og de som ikke gjorde 

det. For å øke effekten, er det viktig at du tilpasser rollene slik at de reflekterer realitetene i 

deltakernes egne liv. Når du gjør det, må du tilpasse rollene slik at bare et minimum av mennesker 

kan ta skritt fremover (dvs. kan svare "ja"). Dette gjelder også hvis du har en stor gruppe og må finne 

på flere roller.  

Under debriefingen og evaluering er det viktig å se på hvordan deltakerne visste om karakterene i 

rollen de måtte spille. Var det gjennom personlig erfaring eller gjennom andre kilder til informasjon 

(nyheter, bøker og vitser)? Er de sikre på at informasjonen og bildene de har av karakterene er 

pålitelige? På denne måten kan du introdusere hvordan stereotyper og fordommer virker. 

Variasjoner 
En måte å få flere ideer på bordet og gjøre deltakernes forståelse bedre er å først jobbe i små 
grupper og deretter å få dem til å dele sine ideer i plenum. Å ha samarbeidspartnere er nesten 
avgjørende hvis du gjør dette. Prøv denne metoden ved å ta den andre delen av debriefing - etter 
hver rolle har blitt avslørt - i mindre grupper. Be folk om å utforske hvem i samfunnet deres som har 
mange og hvem som har få muligheter, og hvilke steg som kan og bør tas for å rette opp ulikhetene. 
Alternativt kan du be folk til å ta en av karakterene og spørre hva som kunne gjøres, dvs. hvilke 
plikter og ansvar de selv, samfunnet og myndighetene har overfor denne personen. 
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Forslag til oppfølging 

Avhengig av sosiale konteksten du jobber i, kan det være lurt å invitere representanter for 

interessegrupper for visse kulturelle og sosiale minoriteter til å snakke til gruppen. Finn ut hvilke 

saker de kjemper for, og hvordan du og de som er på kurset kan hjelpe. Et slikt ansikt-til-ansikt-møte 

vil også være en mulighet til å ta opp eventuelle fordommer eller stereotypier som kom frem under 

diskusjonen. 

Gruppen kan gjerne ta mer tid til å vurdere de stereotype bildene de har av forskjellige grupper av 

befolkningen.  Du kan bruke aktivitet, "Euro-rail a la carte " fra All different, All equal- 

opplæringspakken for å spørre hvilke personer de ville dele en jernbanevogn med, og hvilke folk de 

ville minst lyst til å dele med. 

 

Dersom gruppen ønsker å finne ut mer om problemene knyttet til ulikheter i utdanningstilbud i hele 

verden og de tiltak som blir iverksatt for å løse problemene, kan det være lurt å se på aktiviteten 

"Utdanning for alle" (Fra pakken dette er hentet fra). 

Ideer for handling 

Plukk opp ideer fra oppfølgingen. Diskuter hvordan du og de som er på kurset kan hjelpe grupper og 

organisasjoner som arbeider med kulturelle og sosiale minoriteter, og gjør ideene om til praksis. 

 

Roller 
Du er en arbeidsledig mor 
Du er en arabisk muslimsk jente som bor sammen med dine svært religiøse foreldre  
Du er datter av den lokale banksjefen. Du studerer økonomi ved universitetet. 
Du er den 19-år gamle sønnen til en bonde i en avsidesliggende bygd. 
Du er en funksjonshemmet ung mann som bare kan bevege seg i en rullestol. 
Du er en 17-år gammel Roma (sigøyner) jente som aldri fullførte videregående. 
Du er en arbeidsledig lærer i Steigen som ikke snakker norsk flytende 
Du er en 24-år gammel flyktning fra Afghanistan. 
Du er leder i AUF Nordland. 
Du er sønn av en kinesisk innvandrer som driver en vellykket fast-food kjede. 
Du er en pensjonert arbeidstaker fra et garnbøteri. 
Du er kjæresten til en ung kunstner som er avhengig av heroin. 
Du er en 22 år gammel lesbisk jente. 
Du er en hjemløs ung mann, 27 år gammel.  
Du er en arbeidsledig ny-utdannet mann med en mastergrad 
Du er en ung filippinsk dame som har giftet deg med en nordmann. 
Du er en godt utdannet kvinne som er langtidssykemeldt 
Du er en 15 år gammel gutt med lese- og skrivevansker 
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Situasjoner og hendelser 
Les følgende beskrivelser høyt. Sett av tid etter å ha lest ut hver beskrivelse for deltakerne å stå frem 
og også å se å se hvor langt de har flyttet seg i forhold til hverandre. 
 

1. Du har aldri hatt alvorlige økonomiske problemer. 

2. Du har en tilfredsstillende bolig med telefon og tv. 

3. Du føler ditt språk, religion og kultur respektert i samfunnet der du bor. 

4. Du opplever at du kan praktisere din religion slik du selv ønsker 

5. Du føler at din mening om sosiale og politiske problemer saker og dine synspunkter blir lyttet 

til. 

6. Andre ber deg om råd om forskjellige temaer. 

7. Du er ikke redd for å bli stoppet av politiet. 

8. Du vet hvor du skal henvende for å få råd og hjelp hvis du trenger det. 

9. Du har aldri følt deg diskriminert på grunn av bakgrunnen din. 

10. Du opplever å bli møtt med forståelse hos NAV og får hjelp etter dine behov 

11. Du kan dra på ferie en gang i året. 

12. Du kan invitere venner på middag hjemme. 

13. Du kan fritt bevege deg i ditt nærområde 

14. Du har et interessant liv, og du er positiv til fremtiden. 

15. Du føler du kan studere og velge yrket ditt basert på ditt eget valg. 

16. Du er ikke redd for å bli trakassert eller angrepet i gatene, eller i media. 

17. Du kan stemme i nasjonale og lokale valg. 

18. Du kan feire de viktigste høytidene med dine slektninger og nære venner. 

19. Du kan delta i et internasjonalt seminar i utlandet. 

20. Du kan gå på kino eller teater minst en gang i uken. 

21. Du er ikke redd for fremtiden til barna dine. 

22. Du kan kjøpe nye klær minst en gang hver tredje måned. 

23. Du kan forelske deg i den personen du ønsker. 

24. Du føler at din kompetanse blir verdsatt og respektert i samfunnet der du bor. 

25. Du kan bruke og dra nytte av Internett. 

26. Du får hjelp til det du trenger i kommunen 

27.  
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Vedlegg 4: Områdevurdering  
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Vedlegg 5: Handlingsplaner 

Handlingsplan for Servicekontoret i Hamarøy Kommune 
Servicekontoret på Hamarøy har konkretisert to tiltak. Tiltakene svarer på flere 

utfordringer.  

Det første tiltaket skal gi servicekontoret kunnskap om brukerne av deres 

tjenester. Når tiltaket er utført skal funnene i undersøkelsen analyseres slik at 

servicekontoret får avdekket om de må gjøre endringer i tjenesten og 

utformingen av tjenesten. Endringene vil svare på både funn på dårlig kvalitet, 

men også for å videreutvikle de delene av tjenesten som får gode resultater i 

kartleggingen. 

Utfordring  
Servicekontoret vet lite konkret om hvilke brukere i kommunen som bruker 

hvilke tjenester. De ønsker også mer informasjon om belastningen på de 

forskjellige tjenestene. 

Gjennom en kartlegging vil de kunne tilpasse tilbud og tjenester enda bedre for å 

dekke den konkrete etterspørselen best mulig. Det vil også kunne gi indikatorer 

på om tilbudet ikke er kjent eller tilgjengelig for enkelte grupper. 

Tiltak 
Tiltaket som skal sørge for at Servicekontoret får denne informasjonen er en 

kartlegging av brukergruppene som bruker tjenester hos servicekontoret. 

Kartleggingen skal dekke etterspørsel over telefon og besøk i skranken. Det er 

tenkt å gjøre målinger over to tidsperioder. Den første skal gjennomføres siste to 

hele uker før påske, med en påfølgende måling over to uker gjennomført i løpet 

av høsten. Målingene skal skille mellom interne henvendelser fra ansatte og 

eksterne henvendelser fra kommunens innbyggere. Kommuneforlaget skal 

kontaktes for å undersøke hvorvidt de har tilgjengelige verktøy for å 

gjennomføre undersøkelsen. Om dette ikke finnes lager Servicekontoret 

undersøkelsen i samråd med KUN. 

Det skal også hentes inn statistikk fra bruken av nettjenester for å kartlegge 

hvilke tjenester som er mest brukt og hva slags informasjon som i størst grad 

etterspørres. 

Resultatene fra undersøkelsene skal presenteres for ledergruppen i Hamarøy 

Kommune og oversendes også KUN. Når resultatene er klare skal de analyseres 

og det skal gjøres et arbeid for å ta tak i eventuelle avvik slik at disse håndteres 

og korrigeres. Kartleggingen skal også løfte frem de gode tjenestene slik at 

servicekontoret kan videreutvikle dem for å treffe flere grupper enda bedre. 

Ansvarlig for tiltak er enhetsleder på Servicekontoret. 
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Handlingsplan for Servicekontoret i Steigen Kommune 
Handlingsplanene til Servicekontoret i Steigen Kommune er et resultat av både 

seminar og forankring blant de ansatte. 

 

Utfordring 
Servicekontoret ser at ikke alle tjenester er tilgjengelig på nettsidene til 

kommunen i ønsket grad. Det er spesielt fokus på tjenestebeskrivelser som skal 

oversettes til totalt seks språk i første omgang. Dette er et viktig grep for å 

redusere arbeidsbelastningen ved direkte henvendelser, i tillegg til at de fleste 

brukere vil foretrekke å kunne sette seg inn i de enkelte tjenestene selv.  

 

Tiltak 

Nye tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema skal gjøres tilgjengelig på 

nettsidene til Steigen Kommune. Sidene skal i tillegg gjøres om for å bedre 

tilgangen til de konkrete tjenester og skjema tilgjengelige på nett. 200 

tjenestebeskrivelser skal legges ut, og målet er at minst 80 av disse skal 

oversettes på seks språk. De seks språkene er engelsk, fransk, tyrkisk, arabisk, 

finsk og polsk. Det skal prioriteres å oversette tjenester og skjema rettet mot 

helse- og skolerelaterte tema først. Dette er de tjenestene som antas å være de 

viktigste for innbyggere med et annet morsmål. 

 

Ansvarlig for gjennomføring er enhetsleder ved Servicekontoret. Målet om 

200/80 skal være fullført i løpet av januar. 

Utfordring 
Skrankeområdet på rådhuset er ikke hensiktsmessig utformet. 

Skrankeområdet er utformet slik at enkelte brukere går rett forbi, og direkte inn 

til saksbehandlerne. Konsekvensen blir at de som kanskje har minst behov for 

veiledning og hjelp tar seg til rette og ender opp med vesentlig mer hjelp og 

bistand enn de verken har behov for eller krav på. Med mindre tid til overs til 

andre arbeidsoppgaver stiger saksbehandlingstiden for alle andre. 

Tiltak 
Skrankeområdet skal bygges om i løpet av våren 2013. Universell utforming og 

likeverdig tilgang på tjenester skal bli ivaretatt i ombyggingen. Herunder vil man 

blant annet se på muligheten for senket skranke, teleslynge og skilting på flere 

språk. 

Ansvarlig for oppfølging av ombyggingen er enhetsleder på Servicekontoret. 

Praktisk utfører av tiltaket er Plan-, utvikling- og driftsavdelingen til kommunen. 
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Felles tiltak for Hamarøy og Steigen 
Det er variasjoner i mottak av forskjellige brukere i skranken og over telefon. For 

enkelte brukere er ikke mottaket godt nok.  

Servicekontoret ønsker å se på løsninger for å heve nivået og utjevne forskjeller i 

mottak slik at alle innbyggere i kommunen får et godt mottak. Dette er en 

utfordring som deles av både Hamarøy Kommune og Steigen Kommune.  

Tiltak 
Servicekontoret ønsker å gjennomføre en kompetanseheving rettet mot 

kommunikasjonskompetanse og kulturforståelse for alle ansatte. Ved å gi alle 

ansatte en bedre forståelse og mestringsfølelse i kommunikasjonssituasjoner, vil 

brukerne kunne få en bedre og jevnere opplevelse når de kontakter 

Servicekontoret ved fysisk oppmøte eller telefon. 

RKK Salten skal utfordres på å lage rammene for et slikt seminar. Kultur- og 

kommunikasjonskompetanse er hovedtema for seminaret. Her er det planlagt å 

gjennomføre samlinger over to ettermiddager. Dette gjør at samtlige ansatte 

tilknyttet servicekontoret kan delta uten at det blir en belastning for innbyggere 

og andre ansatte i kommunen ved at servicekontoret er stengt en hel dag. 

Veiledningskompetanse skal også inn som et annet sentralt tema. 

Opplegget for kompetansehevingen skal være klart i løpet av mars 2013, og 

gjennomføres våren 2013. 

Ansvarlig for gjennomføring er enhetslederne ved Servicekontorene for Hamarøy 

og Steigen. 
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