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PEP I KOMMUNEN

PEP - GJØR DET NÅ!

Fjell kommune PEPer
sine ansatte
Fjell kommune vest for Bergen er landets raskest voksende kommune, i
følge rådmann Svein Fjelland. Effektive rutiner og systemer er helt
avgjørende for å få tingene gjort når veksten er så stor både i
befolkningstall og informasjonsstrøm.
Fjell kommune består av rundt 500 øyer,
der 4/5 av befolkningen bor på Sotra, Lille
Sotra og den mellomliggende Bildøy. Nye
broer har gjort Sotra til et godt boområde
for folk som arbeider i Bergen. Tilveksten
har vært en utfordring for ledelsen i
kommunen, ikke minst innen oppvekst og
skoleutbygging, kommunal service og
teknisk og økonomisk planlegging.
I januar 1996 var den første kontakten
mellom IBT-rådgiver Gunn-Torill Geitun
og rådmann Svein Fjelland. Han ville
satse på PEP, og ønsket det forankret helt
til topps i kommunen. I mars startet
første trinn med bl.a. ordfører,
rådmann, teknisk
sjef, plan- og
økonomisjef,
kommunalplanlegger
og personalsjef. Totalt
var 17
personer med i
denne første
gruppen.
Samtidig som
PEP startet
gjorde
kommuneledelsen en
omfattende
flytteprosess
internt i
rådhuset med
bytting av kontorer
og etasjer. For de
som var med i

gruppen ble PEP et viktig grunnlag for
rutinebygging og saksflyt på sin egen
arbeidsplass før fysisk flytting.
- Norske kommuner yter tjenester til
innbyggerne sine fra vugge til grav, og
med slike oppgaver følger viktige
beslutninger og en stor informasjonsstrøm. PEP er et hjelpemiddel til å øke
effektiviteten og sikre at prioriterte
oppgaver blir gjort til rett tid. Men så er
da også mottoet til Fjell kommune “Godt
gjort er bedre enn godt sagt!!” avslutter
rådmann Svein Fjelland.
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Øke trivselen, produktiviteten og arbeidsgleden.
Bli kvitt papirhaugene, maset og den dårlige
samvittigheten. PEP (Personlig Effektivitets
Program) er et verktøy som hjelper deg å ta
tilbake kontrollen over arbeidsdagen.
Programmet tar utgangspunkt i din egen
arbeidssituasjon, med deg og ditt virkelige
arbeid som øvingsmateriale. Slik blir metoden
du lærer, automatisk en del av dine egne
arbeidsrutiner.
PEP sikrer kvaliteten ved aktiv opp-følging over
et halvt år med jevnlige besøk av rådgiver på
arbeidsplassen.
Nøkkelgrep er:
• Organisere arbeidsområdet.
• Forbedre arbeidsrutiner.
• Utvikle personlig
arbeidsteknikk som
gir større kontroll.
Målbare resultater:
Minst en halv
time bedre tid
hver dag!!!

For bedre kontroll
og oversikt
PEP - GJØR
DET NÅ !

IBT på web:
http://www.ibtgruppen.no
http://www.ibt-pep.com
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