
Gevinstplan for Agder prosjektet - basert på bestilling 1 kommunenes gevinstplan

Gevinst Gevinstansvarlig Resultatindikator
Hvordan måle og 

rapportere

Forutsetninger og tiltak for å realisere 

gevinsten
Frist for tiltak

Ansvarlige for 

spesifikke tiltak

Hvordan gevinsten 

"omsettes"

Oversikt over hvilke gevinster prosjektet 

ønsker å oppnå. Inkluder unngåtte 

kostnader, spart tid og økt kvalitet.

Hvem er ansvarlig for at 

denne gevinsten måles 

og følges opp?

Resultatindikatoren er det som skal 

måles for å dokumentere gevinsten. 

Velg noe som er enkelt å måle.

Beskriv hvordan gevinstene 

skal måles og rapporteres. 

Bestem hvor ofte gevinsten 

skal måles og hvordan data 

samles inn. 

Beskriv hvordan gevinsten 

skal omsettes. 

Ungåtte kostnader og spart 

tid kan brukes på andre 

områder. 

Unngåtte kostnader Fordeles i kommunen [Beskriv kort hvordan 

resultatindikatoren skal 

måles og rapporteres på]

[Oppgi tiltak] [DD.MM.ÅÅ] [Oppgi ansvarlige] Defineres i kommunen. 

Eksempler: 

administrativt arbeid, 
Frigjort tid for ansatte, kan brukes til å 

fremtidige behov.

Avd.ledere

Se Excel vedlegg for 

investeringskostander og driftsutgifter

Enhetsleder 

reahabilitering og 

mestering

Budsjett mot regnskap Månedsrapport Anskaffelse og igangsettelse Månedlig Enhetsleder 

reahabilitering og 

mestering

Birkenes har en 

nettogevinst i sin 

gevinstkartlegging på 56 

200 kr per år etter 

driftsåret. 

Spart tid Fordeles i kommunen

Håndtering av nøkler for ansatte og 

tekniker, og at ansatte kan bytte oppdrag 

uten å bytte nøkkel. 

Avd.ledere Daglig drift: registrere dagens tid til 

håndtering for ansatte i 

hjemmetjenesten, og for tekniker på 

montering og service. Skyggeregnskap 

etter oppstart for registrere tid på 

nøkkelhåndtering. 

Uttak av nøkler fra 

nøkkelskap, innlåsing av 

nøkler i nøkkelskap, adm. Av 

nøkler if ved vaktskifte, 

henting av nøkler ved 

alarmer, henting av glemte 

nøkler, leting av forvunne 

nøkler, overlevering av nøkler 

pga oppdragets art og 

kompetanse, annen 

nøkkelhåndtering. 

Det er vurdert at vi ikke skal måle spart tid, 

pga kartleggingen har vist at det er lite spart 

tid ved å endre fra dagens løsning til 

elektroniske låser. Kommunen må bytte pga 

4 ulike system etter kommunesammenslåing. 

Det er utført gruppeledersamling/intervju, og 

kartlegging på systemnøkler. 

Ingen frist Ingen ansvarlige Andre kommuner henviser 

til ca 8 timer spart tid på 

nøkkelhåndtering per uke i 

en sone/avdeling. Birkenes 

har i sin gevinstkartlegging 

satt inn ca 100 låser, og 

sparer da 8,5 timer, og 180 

000 kr per år i gevinst.  

(Farsund og Birkenes) 

Lindesnes planlegger med 

ca 580 låser. 

Økt kvalitet Fordeles i kommunen

Redusere risiko for nøkler på avveie Avd.ledere Nøkkelsystem digitalt med oversikt 

over nøkler og hvem som bruker 

nøkler. 

Ta ut oversikt/rapport fra 

systemet 

Alle nøkler og ansatte må være registrert i 

nøkkelsystemet

Før oppstart Tekniker Trygghet og sikkerhet for 

brukere og ansatte. 

Sikere løsning for bruker, og økt trygghet 

for pårørende

Avd.ledere Logg fra nøkkelsystemet Ta ut logg fra systemet 

Hurtigere respons ved alarm Avd.ledere -

Økt sikkerhet ved at den digitale nøkkel 

fungerer som legitimasjon 

Avd.ledere Logg fra nøkkelsystemet At hver ansatt har sin egen nøkkel, eller at 

nøkkel følger arbeidsliste. 

Bruker og pårørende kan bruke egen 

nøkkel

Ansatte har alltid med rett nøkkel, uansett 

hvem de skal besøke

Avd.ledere At de tar med digital nøkkel eller at de tar 

med mobilen hvor nøkkel app er innstallert. 

Beskriv forutsetninger for at gevinster oppnås. 

Hva må være på plass for at den aktuelle gevinsten skal inntreffe og hvilke tiltak må 

vi sette i gang for å sikre at denne gevinsten oppnås? Det kan være flere tiltak og 

gevinstansvarlige per gevinst.



Ansatte får ingen omvei i allerede 

stressede situasjoner. Blir mer fleksible i 

en langstrakt kommune/sone. 

Avd.ledere Tid på oppdrag (inkludert kjøretid), 

Direkte brukertid, indirekte brukertid, 

kjøre/gå/sykkeltid, og innetid. 

Tidsregistreringsprogram . 

(det jobbes med eget system 

på dette i hjemmetjenesten 

som skal starte høsten 2020 

og heter "Giant Leap")

Ta i bruk tidsregistreringsprogam og at 

ansatte har med mobilen hvor programmet er 

innstallert. 

Høsten/vinter 

2020

Enhetsleder 

hjemmetjenesten

Målrettede 

forbedringstiltak, vurdere å 

bruke elektroniske 

kjørerute system. 

Ansatte får ingen bekymring for mistet 

nøkkel

Avd.ledere Sikkerhet og trygghet Intervju/samtale med ansatte Løsningen må være digitalt 3 mnd og 6 

mnd etter 

oppstart

Koordinator i 

samarbeid med 

tekniker

Trygghet og sikkerhet for 

brukere og ansatte. 

Gevinsteier: Signatur

Prosjekteier: Signatur


