
 

 

 
 
 
 
 

Sak 4/19 - Lederevaluering og valg av ekstern bistand 
 

 

  

Bakgrunn 

Styret i selskapet vedtok i styremøte 04.09.18 at det skal utarbeides formelle rutiner for 

vurdering av ledere i selskapet. Styret ba samtidig om at det skulle nyttes ekstern bistand og at 

administrasjonen skulle innhente tilbud fra KS og eventuelle andre aktuelle. 

 

Administrasjon har vært i kontakt med KS-Konsulent AS og Skagerak Consulting AS. Det er 

gjennomført møter og det er mottatt skriftlig tilbud om bistand. 

 

 

Vurdering 

 

KS-konsulent AS 

 

KS-Konsulent AS er et konsulentselskap som er heleid av KS, Kommunesektorens 

organisasjon. KS-Konsulent arbeider i tråd med KS' verdigrunnlag og policy. 

 

KS-Konsulent ble etablert i 1998 og var en egen enhet i KS fram til de ble skilt ut som eget 

datterselskap i august 2005. KS-Konsulent er i dag et rent konsulentselskap og alle rådgiverne 

har bred erfaring fra kommunal sektor. 

 

Hvert år jobber selskapets rådgivere med over 150 av Norges kommuner og fylkeskommuner. 

De har et faglig samarbeid med KS og utfører hvert år en rekke oppdrag for KS i deres arbeid 

med ulike typer nettverk, seminarer og konferanser. KS-Konsulent møter dermed langt over 

halvparten av alle kommuner og fylkeskommunene hvert år. Dette gir KS-Konsulent en unik 

kompetanse på kommunal sektor og mulighet til å starte arbeidet umiddelbart. 

 

Seniorkonsulent Arild S. Stana arbeider med organisasjonsutvikling, omstilling og 

lederutvikling i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Han arbeider også 

med eierstyring, styrearbeid, selskapsorganisering og kommunereformprosesser. Han har 

styreerfaring fra styrer for offentlig og ideelt eide selskap. Stana har gjennom sine 

lederstillinger arbeidet med organisasjons- og lederutvikling i KS, Høgskolen i Hedmark, 

Fylkesmannen i Hedmark samt Ringsaker kommune. Han er KS-Konsulent AS sin 

prosjektleder for en rammeavtale innen organisasjons- og lederutvikling i Ringerike 

kommune. 

 

KS-Konsulent AS har gjennom sin tilknytning til KS og oppdrag god innsikt i offentlige 

sektor og interkommunale selskaper. Arild Sørum Stana er en rådgiver med lang erfaring er 

godt kjent i kommuner og interkommunale selskaper. 
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I sin oppdragsløsning har KS-Konsulent fokus på å utvikle lederen og den som leder skal få et 

mer eierforhold til det å lede. Lederen skal bli god kjent med forventningene og ha mulighet 

for å oppfylle forventningene. 

 

Det skal etableres et styringssystem og ut fra dette skal det inngås lederavtaler og individuelle 

lederplaner med alle ledere. Lederen selv gis medvirkning og medbestemmelse til egen 

utvikling. 

 

Planen KS-Konsulent fremlegger, synes meget riktig i forhold til de behov som ledelsen i 

ØRB har. Den er helhetlig og godt knyttet opp mot selskapets mål, målene for hver avdeling 

og de individuelle mål for lederen. Den vurderes som en god plan som er trinnvis og godt 

tidfestet. 

 

Det legges opp til god oppfølging av den enkelte leder med flere individuelle samtaler 

gjennom året. De legger samtidig vekt på at gjennomføringen og opplegget er i tett samarbeid 

med oss som oppdragsgiver.  

 

Skagerak Consulting 

Skagerak Consulting AS er et bredt sammensatt bedriftsrådgivningsmiljø som jobber med 

virksomheter i privat og offentlig sektor. Ved å bidra til resultatforbedring og kompetanse-

økning hos sine oppdragsgivere, satser de på å være et ledende rådgivningsmiljø innen sine 

kjerneområder. 

 

De jobber med virksomheter i et bredt spekter av bransjer og sektorer, og kundene i privat 

sektor er alt fra små nyetablerte bedrifter til store konsern. I offentlig sektor jobber de med 

kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. 

 

Skagerak Consulting har erfarne rådgivere med solid bakgrunn fra næringsliv og 

rådgivingsselskaper.  Skagerak Consulting har flere avdelinger på Sør- og Østlandet.  

Det vil være Thomas Oscar-Andersen som eventuelt gjennomfører oppdraget for ØRB. 

 

Skagerak Consulting har stor fokus på hvordan lederen skal oppnå resultater og mål. Det   

legges opp til at det må utarbeides et omfattende sett styringsdokumenter hvor verdier og 

prinsipper for ledelse og kultur i ØRB dokumenteres. Disse styringsdokumentene skal igjen 

være utgangspunktet for en plan og forventninger til ledere i ØRB.  Denne modellen betyr at 

det etableres en helhetlig og systematisk forvaltning av alle medarbeidere i selskapet. 

Innføring av ledelseskriterier handler derfor ikke bare om ledere men om alle medarbeidere i 

selskapet slik Skagerak Consulting ser det. 

 

Det legges opp til en oppfølging av den enkelte leder og de individuelle planene 2 ganger pr. 

år.  

 

Skagerak Consulting har en del mindre erfaring og kunnskap om offentlig sektor og 

interkommunale selskaper enn KS-Konsulent.  
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Anbefaling 

Med bakgrunn i innleverte tilbud og gjennomførte møter med tilbyderne mener selskapet at 

det er KS-Konsulent AS som har den best tilpassede planen for oppfølging av den enkelte 

leder. KS-Konsulent har mest erfaring med interkommunale selskaper og ledelse i offentlige 

virksomheter. Administrasjonen mener at opplegget er mer tilpasset ØRB, og implementering 

vil kunne gjennomføres raskere.  

 

KS-Konsulent AS har en noe høyere timepris enn Skagerak Consulting. Totalprisen på 

oppdraget beregnes likevel ikke å bli dyrere, da KS-Konsulent vil ha betydelig mindre behov 

for forberedelse enn Skagerak Consulting. 

 

I anbefalingen har administrasjonen vektlagt leveransen i betydelig større grad enn pris. 

 

Administrasjonen anbefaler at KS-Konsulent AS gis i oppdrag å bistå med lederutvikling og 

lederevaluering i ØRB.  

 

Øvre Romerike brann og redning IKS er medlem i KS bedrift, og vil derfor søke om OU-

midler til lederutvikling. Dette gjelder uavhengig av leverandør. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar å følge administrasjonens anbefaling i valg av ekstern bistand i forbindelse med 

gjennomføring av lederevaluering. 


