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Planoversikt – samanhengen mellom styringsdokument, strategiplan og verksemdsplanar  

Fylkesmannen sine ulike oppdrag og oppgåver er nærare omtalt i sentrale styringsdokument samla i Styringsportalen for Fylkesmannen. Kvart fylkesmannsembete må 
operasjonalisere og samordne planlegging og gjennomføring for optimal resultatoppnåing. Embetsoppdrag frå ulike departement og direktorat gir viktige rammer og 
føringar for strategiplanen, men omfattar også oppdrag og oppgåver direkte til fagavdelingane og dei ulike fagområda. Også andre offentlege dokument gir viktige 
rammer og føringar. Figuren under illustrerer viktige dokument og prosessar knytt til dei ulike nivåa. 

 

  

https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2017/Styringsdokumenter/


 

 

 

  



 

 

Betre oppvekst 

Fylkesmannen har ansvar for heilskapleg samhandling om barn og unge sin oppvekst, utvikling og læring. Fylkesmannen skal arbeide for tverrfagleg og 
tverretatleg samarbeid for utsette barn og unge og familiane deira gjennom 0-24-samarbeidet. Samhandling er også svært viktig i arbeidet med 
helsefremming og forebygging. 

 
Mål 

Satsinga Betre oppvekst skal styrke samarbeidet om barn og unge og oppvekstmiljøet deira. Vi skal arbeide for å 
• sikre barn og unge sin medverknad 
• betre det fysiske oppvekstmiljøet 
• betre det psykososiale oppvekstmiljøet 
• redusere negative konsekvensar av sosiale skilnader for barn og unge 

 
Strategiar 

• Intern organisering med representasjon fra alle fagavdelingar 
• Styrka kompetanse om barn og unge 
• Sikre bruken av Barnekonvensjonen 
• Målretta innretting av tilskot og ressursar 
• Følge opp utfordringsbildet i kommunekartlegginga BarneByks 
• Informere og kommunisere om satsinga Betre oppvekst 

 
Tiltak 

• Vidareføre eksisterande tverrfagleg arbeidsgruppe og etablere undergrupper/temagrupper etter behov 
• Barneperspektivet inn i utvalde satsingsområde i styringsdokumenta 
• Oppfølging av 0-24 samarbeidet – peike ut inntil tre målsettingar 
• Auka involvering av barn og ungdom – aktiv deltaking og medverknad i arbeid- og samarbeidsprosessar 
• Intern og ekstern kompetanseutvikling 
• Samarbeid med eksterne organisasjonar og institusjonar 
• Barnekonvensjonen skal ligge til grunn for saksbehandling og aktivitet 
• Utvikling og bruk av ulike kommunikasjonsplattformer knytt til satsinga



 

 

Samordning av tilsyn 

Fylkesmannen har eit overordna ansvar for samordning av tilsyn. Samordninga skal føre til at tilsynet med kommunane samla sett er oversiktleg og forutsigbart. Å 
bidra til at den lokale statsforvaltninga i fylket opptrer mest mogleg samla og einsarta i sitt arbeid med tilsyn i kommunane. 

 
Mål 

Samordninga av tilsyn skal bidra til at: 
• den samla tilsynsbelastninga på den enkelte kommune er realistisk og kjent 
• statlege tilsynsmyndigheiter kjenner til og er informert om kvarandre sine tilsyn 
• ein kan lære av kvarandre sine tilsyn 

 
Strategiar 

• Intern organisering og koordinering i embetet av tilsynspraksis 
• Koordinere samordning av tilsyn 
• Ekstern organisering av samordning av tilsyn og kommunal eigenkontroll 
• Kommunikasjon og informasjon om satsinga samordning av tilsyn 

 
Tiltak 

• Organisere intern gruppe for tilsyn, faste møteplassar 
• Samle eksterne aktørar, faste møteplassar 
• Forbetre digitale løysingar; tilsynskalender, kommunikasjon og informasjon 



 

Omstilling og smarte løysingar 

Staten og statlege verksemder står framfor utfordringar som krev utvikling og tilrettelegging til viktige endringar i det norske samfunnet. Fylkesmannen 
skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressursar betre og auka produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosessar og tenester (digitalt førstevalg) 
er eit sentralt verkemiddel i dette arbeidet, saman med f.eks. omorganisering, prosessforbetring og anna bruk av teknologi. 
 

Mål 
Fylkesmannen skal gjennom si planlegging, gjennomføring og oppfølging sørge for å utnytte tilgjengelege ressursar på ein mest mogleg formålstenleg og 
effektiv måte i tråd med behovet for omstilling og endring. Omstilling og smarte løysingar skal bidra til å 
• auke graden av digitalisering i våre arbeidsprosessar og tenester 
• utvikle tydelege former for kommunikasjon og informasjon 
• utnytte kompetanse/ressursane på ein formålstenleg og effektiv måte 

 
Strategiar 

• Alle tilsette skal vere «endringsagentar» 
• Utnytte digitale muligheter for å forbetre våre arbeidsmetodar 
• Identifisere og prioritere effektiviseringstiltak i arbeidsprosessar 
• Auka kompetanse gjennom digital opplæring 
• Legge til rette for medverknad og god kommunikasjon med brukarar og samarbeidspartar 
• Utvikling og bruk av ulike kommunikasjonsplattformer for å tilby brukarorienterte og brukarvennlege tenester 

 

Tiltak 
• Digitalisering og standardisering av arbeidsprosessar knytt til tenesteproduksjon og dokumentasjonsforvaltning 
• Opplegg for kompetanseutvikling og erfaringslæring 
• Gjennomføring av oppgåver knytt til kommunikasjon og informasjon 
• Utnytte ressursar på tvers i embetet 
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