WisWeb BMS
- Balansert Målstyring

Utviklingsprosjekt

Indikator

Hemne kommune, Midtre Gauldal kommune og
WIS inngikk høsten 2008 en pilotavtale om
utvikling av system for balansert målstyring.

Hver indikator legges inn med mål,
informasjon og spørsmålsgrunnlag.
Organisasjonen legger inn alt de
ønsker å foreta målinger på i
indikatorregisteret. Hver indikator knyttes til et
fokusområde.

Løsningen benyttes mens den utvikles, og en
regner med at pilotprosjektet avsluttes i mai.

WisWeb
Løsningen er utviklet som moduler i WisWeb.
Dette gjør at eksisterende brukere lett vil kunne
ta systemet i bruk. En annen fordel er at en
slipper å legge inn organisasjon, brukere og
tilganger på nytt.
Løsningen er dynamisk, og det er enkelt å endre
oppsett siden hver opplysning finnes bare ett
sted.

Balansert målstyring (BMS)
Balansert målstyring er et ledelsesverktøy for å
sikre at organisasjonen når de mål som settes.
Metoden ble lansert på starten av 1990-tallet og
regnes som det ledelsessystemet som har hatt
størst tyngde og fremgang globalt innen både
privat og offentlig sektor.

BMS i korte trekk
•

Organisasjonen setter opp sine
fokusområder (f.eks. økonomi, kvalitet,
ansatte osv.).

•

Innenfor hvert fokusområde legger
organisasjonen inn sine suksesskriterier.

•

Til hvert suksesskriterium knyttes det en
eller flere indikatorer som skal måles og
tallfestes.

•

Det settes mål for de enkelte indikatorene
på hver enkelt avdeling.

•

Til slutt lages det tiltak som skal bringe
resultatene frem til målet.

Målepunkt og målinger
På hver indikator legges det inn når
data skal måles (målepunkt). På
hvert målepunkt legges det inn
planlagte målinger for hver
avdeling/enhet som skal delta på målepunktet .

Styringskort
Styringskortet samler sammen alle
indikatorer fordelt på ulike
fokusområder/satsingsområder og
viser resultatene som er lagt inn på
målingene. Det er også laget egen visning av
tiltakene på styringskortet.

Tiltak og virksomhetsplan
Når en har funnet ut hvor en står
(gjennom målinger) og bestemt seg
hvor en vil (målene), kan en
fokusere på hvordan en skal
komme dit. Det gjøres gjennom tiltak. Tiltakene
kan knyttes til alle nivå i styringskortet, og de
kan også legges inn uten tilknytning til
styringskort.
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