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Til stede: 20 ansatte i ØRU`s service/innbyggertorg samt foreleser Jon Are Borkenhagen fra 
Bærum kommune.  

Etter å ha ønsket velkommen og en kort presentasjonsrunde, fikk dagens foreleser ordet.  

Del 1: 
Leder av servicetorget i Bærum, Jon Are Borkenhagen fortalte hvordan de jobber i Bærum. 
Bærum kommune ble tildelt serviceprisen 2011. Dvs; de ga best svar på kortest tid☺ 
Forbrukerrådet som hadde undersøkelsen.  Startet med diktet «Gufs fra fortiden» av Andrè 
Bjerke. Synet- og ikke minst kravet til kommunen har endret seg veldig de siste tiår. 
Innbyggerne forlanger mye mer og kravet til de ansatte stiger. De som sitter i 1.linja i en 
kommune har et stort ansvar. Det er de som innbyggerne treffer på først. Det er derfor veldig 
viktig at det sitter kompetanse og vennlighet her. De på sin side er avhengig av å bli informert 
og lært opp av interne avdelinger. Bærum er delt opp i et veiledningstorg og et sentralbord. 
De var et ganske rent service/veileder torg, ikke mange andre oppgaver som lå der. 

De hadde veldig stor andel innbyggere via telefon, ikke så mange som ønskelig brukte 
nettsidene deres. De var ikke helt sikre på hvorfor, en av grunnene kunne være at Bærum har 
den største andel pensjonister i hele landet- 70% av innbyggerne. Hadde ca 1200 telefoner pr 
dag. Hadde også chat. Det var den tingen de selv var mest fornøyd med, men som var minst 
brukt! Jobbet for å få opp denne andelen. Ellers var det å yte service og veiledning ut mot 
innbyggerne de gjorde mest. I dag satser man mye på digital informasjonsflyt, men man må 
samtidig se an brukergruppen.  Det man ønsker å oppnå er fornøyde brukere. Bidra til at 
saksbehandlerne får bedre tid til saker, slik at saksbehandlingstiden går ned.  God service 
handler alltid om å ha det mennesket du snakker med i sentrum. Behandle de ut ifra deres 
ståsted.  Er hele tiden avhengig av å få nyheter/informasjon/opplæring fra de interne 
avdelingene. Mange er flinke til å informere, men ofte må man oppsøke de selv.  Vi er en 
tjeneste som alltid er til stede i åpningstiden, stenger aldri.  

Får de en ubehagelig telefon/henvendelse, ta det opp i fellesskap, «blås ut» og bli ferdig med 
det. Ikke la det bli en kultur!  

Utfordringer fremover: økonomi, økt service i 1.linjen, digital hverdag, eldrebølgen, høyere 
utdanning; enda større krav mot oss. Hvordan bli bedre: opplæring/kompetanseheving, sikre 
info flyten internt, tilgang sakssystemer og motivasjon. Samarbeidsmøter med avdelingene. 
Invitere oss på møter!  

Det var et inspirerende innlegg vi hadde av Borkenhagen. Selv om Bærum er en mye større 
kommune enn alle oss til sammen, møter vi på mange av de samme utfordringene; større krav 
fra innbyggerne, få informasjon fra interne avdelinger og å få tak i folk er noen av likhetene.   

Del 2:  
Nå ble det gruppearbeider på tvers av kommunene, samtidig som vi koste oss med pizza og 
brus.   



Tema og innkomne innspill fra gruppene på disse: 

Intern service. Hvordan man håndterer henvendelser fra kommunens ansatte, kontra 
annet publikum/innbyggere. 
- bruker oss som «opplysningen», istedenfor å slå opp selv på nett, både intra og internett. Vi 
vil hjelpe så langt vi kan, men har det ofte travelt.  

De nye hjemmesidene vår: 
«Søk» knappen er bra. Gjøre sidene mer kjent. Hva med en konkurranse ? Gjelder både intern 
og blant våre innbyggere. Være flinke til å vise til våre sider, at de kan finne ting de lurer på 
der. Hjelpe de på vei. Viktig å oppdatere, gi beskjed til web ansvarlig når vi oppdager feil 
eller mangler. 

Konflikthåndtering- aggressive kunder: 
Burde ha en felles plan som vi kunne gå igjennom jevnlig. Følge med på interne kurs. 
Kanskje er det andre avdelinger som har kus i dette, men bør ikke være for spesifikk mot 
enkelte avdelinger. Det kan bli feil for oss. Mulig få inn en foreleser seinere? Politiet? 

Taushetsplikten, hvordan ivaretas denne? : 
Vanskelig i det daglige. Dersom du skjønner at det bør skjermes noe, prøv å ta med 
vedkommende på et annet rom. Vi sitter alle veldig åpne. Andre går forbi, noen sitter og 
venter osv.  

Rullering av arbeidsoppgaver eller faste oppgaver? Saksbehandling. Oppgaver utover? 
Rullering av sentralbord, saksbehandlingstider, går ut over servicen noen steder. 1 har 
ansvaret for en oppgave, men flere kan den (min 2).  

Hva med den daglige servicen hvis vi får veldig mange andre saksbehandlingsoppgaver?  
De interne må ta hensyn hvis vi sitter opptatt. Skulle være et servicetorg utad ved start, endret 
seg i takt med endringer ellers i kommunen, Info fra baklandet; ofte manko.  

Diskuter ulike type stress: 
Politiske møter, mye telefoner samtidig som kunder kommer innom. Man rekker ikke mer enn 
en ting om gangen. Prøv å behold roen☺ 

Mye kan sies om alle temaene, men dette var det vesentligste som kom frem. Det ble livlig 
diskutert innad i gruppene. Kommunene er ganske forskjellige selv om vi har mye felles. 
Alle var enige om at en slik seanse på tvers av kommunene burde vi kunne få til med jevne 
mellomrom. Vi kan utveksle erfaringer og ha forelesere om viktige temaer. Utfordringen for 
mange er å skaffe vikarer så flest mulig kan være med.  
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