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Livsgnistring AS



Hvilke kultur vil vi ha?
og hvordan får vi det til?



Livskvalitetsstandard

Norm, standard, spesifikasjon



Energigivende faktorer?

      Prosedyre, struktur, system, rapportering, avvik, 
      revidering, standardisering, effektivisering



    Hva er?



Hva er Skatteetaten? 
     En viktig forutsetning for å lykkes er at vi er en attraktiv arbeidsplass. Vi 
     ønsker at etaten skal være et sted hvor medarbeiderne utvikler seg og trives, 
     og at vi tiltrekker oss dyktige unge mennesker.

    Det er lett å sette mål om åpenhet, å være i forkant, å bidra til en 
    brukervennlig offentlig sektor, kvalitetskultur og kompetansemiljø – i tillegg til 
    det å opptre forutsigbart overfor skattyterne og fremstå som én etat. Det er                                                                                                            
    når vi skal omsette strategiene i konkret handling vi merker hvordan det   
    utfordrer oss som ledere og medarbeidere. Derfor konkretiserer vi strategiene i 
    en rekke initiativ og tiltak som målsettes og følges opp på en systematisk måte. 
    Det gjelder også verdiene våre: profesjonelle, imøtekommende og nytenkende. 
    Det er på våre handlinger vi blir bedømt, og det er avhengig av alles bidrag.

    Svein R. Kristensen

    Strategier 2010-2015

En spennende reise…



Vår filosofi





Copyright of A/S Norske Shell

Upstream Norway Charter
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People and capabilities
Respect for people
Social performance
Diversity and inclusiveness
Care
Let people shine
Help each other deliver
People development
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Sporveien





Vestre Toten kommune og  Fellesskapet



Forum for miljø og helse
Samfunnsmedisin, kartlegging, rådgivning, miljørettet helsevern,
hjemmel, tilsyn, nærmiljøkvaliteter, bekymringsmeldinger, 
beredskap, folkehelse, planarbeid, saksbehandling…..



De sosiale relasjonenes tidsalder



Det mellommenneskelige



Arbeidsglede

Greit som 
  det er! 

Mer å gå på!I overkant!
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Arbeidsglede-jobb engasjement

Vitalitet
Entusiasme
Evne til fordypelse



Vitalitet
• Høyt energinivå
• Utholdenhet
• Vilje til å anstrenge seg i arbeidet



Entusiasme
Følelsen av:
•Inspirasjon
•Stolthet
•Utfordring
•Sterke identifisering med arbeidet
•At det en gjør er viktig



Evne til fordypelse
Evne til:
•Dyp konsentrasjon
•Å være opptatt av arbeidsoppgaver 
   på en slik måte at en nesten ikke 
   enser noe rundt seg og tiden flyr



Nasjonalsymboler
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Nordmenn ?



Livsinnstilling
Selveste livet
eks. arbeidslivet

Massivt
  alvor

Glede
Humor
Begeistring
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UFO-problematikk
forventningsbrudd og 

forventningskalibrering

•Urealistisk Forventning til Offentlig sektor

•Urealistisk Forventning til Omgivelsene
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Rollemodeller



Aktiv

PositivNegativ

Passiv

KT

IS
KE

BY

HVASAVI

PVUFM

EV

Heiagjengen

KMM

2KPSVVS

FPP

Nonannanister

LUPU

SU

S
S K

K

JBL

BP
BF

PR/RR

BW
SP

GH

H

UI

TV

GS

SUG

WIIFM

KTTDS

EI

IPE

EMST/MJ

TF GJØ
K

DGH

Typologi
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Typologi
TV = Tilstede værerne
KT = Kliner til
IS = Ildsjeler
EI = Egosentriske Ildsjeler
UI = Utagerende Introverte
KK = Konstruktive kritikere
SS = Sunne skeptikere
KTTDS = Klar til å ta del i seiere
EMST = Enig med siste taler
MJ = Med jatterne
PR = Paragraf ryttere
RR = Regel ryttere
2 KPS = To klapp på skuldra
VVS = Vi venter å ser
IPE = Ikke påvisbar entusiasme
SU = Sjuklig uinteressert
GH = Gjennomført humørløse
EV = Energi vampyrer

SUG = Sur uten grunn
KMM = Kos med misnøje
JBL = Jeg blir og lider
LUPU = Luskepuddinger
PVAUM = På vegne av ufattelig mange    
SP = Sytepaver
H = Hevneren
BP = Brønnpisseren
BW = Besser wisser
BY = By og bygdedyr
BF = Bagatellforstørrere
FPP = Feilpåpekerne
KE = Konfliktentreprenørene
TF = Traveltformidlerne
ST = Skuldertrekkerne
ØH = Øyehimlerne
GJØK =
UGLA
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Klima og miljø
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Banalyse
Produktivitet

Trivsel



Samspillsmekanismene
sammen-samtidig-samme retning

              ,,Vi må henge sammen, 
ellers blir vi hengt hver for oss’’ 

                      Jan P. Syse



Bygge en plattform av fellesverdier



Lett å stille seg bak verdier

Spørsmålet er hvor langt bak en stiller seg!



Verdiene synliggjort i:
Tenkning

HoldningHandling
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Shell core values
• Honesty
• Integrity 
• Respect

-Shell General Business Principles
-Code of conduct
-Code of ethics
-Shell global helpline



Lånekassens visjon

Lånekassen skal bli oppfattet som 
Norges mest moderne offentlige 
virksomhet
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Lånekassens verdier

Åpenhet
Ansvar
Respekt
Kvalitet
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Statens vegvesens visjon?

   
        "På veg for et bedre samfunn"



Statens vegvesens verdier?

    Profesjonell
 Framtidsrettet
 Inkluderende



Den Norske Jordmorforenings verdier

• Tradisjonsrik
• Modig
• Samlende
• Synlig
• Nær



Asker kommunes visjon

 Asker- mulighetenes kommune



Asker kommune

         Åpenhet
    Troverdighet 
 Gjensidig respekt
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Visjon
  

   Vi gir mennesker muligheter



48

Tydelig
Tilstede

Løsningsdyktig
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Skatteetatens visjon?

   
            Et samfunn der alle vil 
                       gjøre opp for seg





Ti ting vi vet 
«Den perfekte søkemotoren er en søkemotor som forstår nøyaktig hva du mener, og gir deg nøyaktig det resultatet du vil ha», sier Larry Page, en av grunnleggerne. Da Google startet opp, ble du positivt overrasket dersom du skrev inn et søkeord og 
fikk riktig svar. Google har oppnådd suksess nettopp fordi vi var flinkere og raskere til å finne det korrekte svaret enn andre søkemotorer på den tiden.
Men teknologien har kommet langt siden den gang. Internett har endret seg. Vi erkjenner at søk er et område som aldri vil bli fullstendig perfekt. Med dette utgangspunktet fortsetter vi å flytte den eksisterende teknologiens grenser for å kunne levere en 
rask, nøyaktig og brukervennlig tjeneste, som er like tilgjengelig fra et skrivebord i Boston som fra en telefon i Bangkok. Alle lærepengene vi har fått i utviklingen av søketjenesten, har vi tatt til etterretning. Det gjør oss rustet til å takle enda flere 
utfordringer.
Vi har alltid blikket rettet mot fremtiden, men med disse grunnprinsippene som rettesnor i alt vi foretar oss.
Ti ting som Google har funnet ut at er riktige
1. Fokuser på brukeren, og alt annet følger av seg selv. 
Helt siden starten har fokuset vårt vært å gi en så god brukeropplevelse som mulig. Uansett om vi utformer en ny nettlesere eller en ny vri på startsidens utseende, gjør vi alltid hva vi kan for å forsikre oss om at de først og fremst tjener deg snarere enn 
vårt interne mål og grunnleggende virksomhet. Grensesnittet på startsiden er enkelt og tydelig, og sidene lastes inn umiddelbart. Vi selger aldri plasseringer i søkeresultatene. Annonsene har dessuten ikke bare en markedsføringsfunksjon – de er også 
relevante i innhold, og aldri forstyrrende. Når vi lager nye verktøy og programmer, har vi alltid som målsetning at de skal fungere så bra at ingen brukere skal slås av tanker om hvordan det kunne fungert bedre.
2. Det er best å gjøre én ting virkelig, virkelig bra. 
Søk er vårt område. Vi har en av verdens største forskningsgrupper som kun er fokusert på å løse søkeproblemer. Vi er gode til det vi gjør, og vi vet hvordan vi kan bli enda bedre. Vi gjennomgår problematiske områder igjen og igjen, og har på den 
måten klart å løse kompliserte problemer, og prestert stadige forbedringer av en tjeneste som allerede innebærer en rask og smidig informasjonskilde for millioner av mennesker. Vårt store engasjement i forbedring av søketjenesten gjør at vi bruker 
erfaringer fra dette arbeidet i utviklingen av andre produkter, som Gmail og Google Maps. Vårt håp er at fordelene ved søketjenesten kan overføres til andre typer tjenester, for å gi folk tilgang til og muligheten til å ta i bruk mer og mer av den stadig 
økende informasjonen som preger livene deres.
3. Raskt er bedre enn sakte. 
Vi vet at du vil ta vare på tiden du har. Derfor vet vi også at når du søker etter et svar på nettet, vil du ha svar med én gang. Vår målsetning er å tilfredsstille dette ønsket. Vi er antagelig alene i verden om å ønske at brukerne forlater startsiden vår så 
raskt som mulig. Ved å skjære bort overflødige byte og biter fra sidene og øke effektiviteten i tjenermiljøet, har vi gjentatte ganger slått våre egne fartsrekorder. Den gjennomsnittlige svartiden for et søkeresultat er nå en brøkdel av et sekund. Vi har alltid 
hastighet i tankene når vi lanserer et nytt produkt, uansett om det er et program for mobiltelefoner eller Google Chrome – en nettleser utformet spesielt for å leve opp til det moderne nettet når det gjelder hastighet. Vi fortsetter arbeidet med å gjøre det 
enda raskere.
4. Demokrati på Internett fungerer. 
Google-søk fungerer fordi det baserer seg på flere millioner enkeltbrukere som legger ut koblinger på nettsteder for å finne ut hvilke andre nettsteder som har nyttig innhold. Vi avgjør hver nettsides betydning og viktighet ved hjelp av mer enn 200 
signaler og et stort utvalg av teknikker, blant annet algoritmen PageRank™, som er vårt eget patent. PageRank™ analyserer hvilke nettsteder som har blitt stemt frem som de beste informasjonskildene av andre sider på nettet. Denne tilnærmingen blir 
faktisk bedre etter hvert som nettet blir mer omfattende, siden hvert nye nettsted representerer en ny informasjonskanal, og en ny stemme som kan telles. I samme ånd er vi aktive i programvareutvikling for åpen kildekode, der det nyskapende arbeidet 
skjer via felles innsats fra mange programmerere.
5. Du sitter ikke alltid på kontoret ditt når du trenger et svar. 
Verden blir mer og mer mobil. Folk vil ha tilgang til informasjon uansett hvor de er, uansett når de trenger det. Vi går i bresjen for nye teknologier, og tilbyr nye løsninger for mobile tjenester som gir mennesker verden over muligheten til å utføre flere 
forskjellige oppgaver på telefonen – alt fra å lese e-postmeldinger og se på kalenderen til å se på videoer. For ikke å nevne alle de forskjellige måtene man kan bruke Googles søketjeneste på via mobilen. I tillegg håper vi på å drive frem enda bedre og 
nytenkende løsninger for mobile bruker over alt ved hjelp av Android, en gratis, åpen mobilplattform. Med Android blir åpenheten som utviklet Internett overført til det mobile. Android kan by på mange fordeler for brukerne – de får større valgfrihet og 
tilgang til nyskapende mobile opplevelser – og skaper dessuten nye inntektsmuligheter for leverandører, produsenter og utviklere.
6. Du kan tjene penger uten å gjøre skade. 
Google er en forretningsvirksomhet. Vi genererer inntekter ved å tilby selskaper søketeknologi, og via salg av annonser som vises på vårt og andres nettsteder. Hundretusenvis av annonsører over hele verden reklamerer for produktene sine ved hjelp 
av AdWords, og hundretusenvis av utgivere benytter seg av programmet AdSense for å levere annonser som er relevante for innholdet på nettstedet deres. Vi ønsker å forsikre oss om at vi er til nytte for alle brukerne (uansett om de er annonsører eller 
ikke), derfor har vi utarbeidet noen veiledende prinsipper for programmene og praksisen omkring annonsering:
•Vi tillater ikke annonser i søkeresultatene, med mindre de er relevante der de vises. Og vi tror faktisk at annonsene kan gi nyttig informasjon hvis – og bare hvis – de er relevante for det du søker etter. Det kan altså hende at enkelte søk ikke fører til 
noen annonser overhodet. 
•Vi tror at reklame kan være effektivt uten å være påtrengende. Vi godtar ikke reklamer i forgrunnsvinduer, siden det begrenser brukernes mulighet til å se innholdet de har bedt om. Vi har kommet frem til at reklametekster som er relevant for personen 
som leser dem, fører til mye større klikktrafikk enn reklamer som er tilfeldig plassert. Alle annonsører, store som små, kan benytte seg av dette målrettede mediet. 
•En annonse på Google er alltid en såkalt sponset kobling, og går dermed ikke på bekostning av søkeresultatene. Vi manipulerer aldri rangeringer for å plassere partnerne våre lenger opp i søkeresultatene, og ingen kan kjøpe seg bedre siderangering 
(PageRank). Brukerne stoler på vår objektivitet, og vi ville aldri bryte den tilliten for å oppnå kortsiktig vinning.
7. Det finnes alltid mer informasjon der ute. 
Da vi hadde indeksert flere av HTML-sidene på nettet enn noen annen søketjeneste, rettet ingeniørene våre oppmerksomheten mot informasjon av mindre lettilgjengelig slag. I enkelte tilfeller var det bare snakk om å integrere nye databaser i 
søketjenesten, som for eksempel å legge til telefonnummer og adresseoppslag og en forretningskatalog. Andre tiltak krevde på sin side noe mer kreativitet, som å legge til muligheten til å søke i nyhetsarkiver, patenter, akademiske tidsskrifter, milliarder 
av bilder og millioner av bøker. Forskerne våre er fremdeles i full gang med å finne nye måter å gjøre all verdens informasjon tilgjengelig for mennesker som søker svar.
8. Behovet for informasjon krysser alle grenser. 
Selskapet ble grunnlagt i California, men målet vårt er å gi hele verden enkel tilgang til informasjon på alle språk. Derfor har vi kontorer i et stort antall land, vi vedlikeholder over 150 Internettdomener og vi leverer søkeresultater til hele verden – over 
halvparten av dem til brukere utenfor USA. Vi tilbyr Googles søkegrensesnitt på over 110 språk, og vi tilbyr brukerne å begrense resultatene til innhold skrevet på deres eget. Vårt mål er dessuten å kunne tilby resten av programmene og produktene 
våre på så mange språk som mulig. Ved hjelp av våre oversettelsesverktøy kan brukerne få glede av innhold som er skrevet på den andre siden av kloden på et språk de ikke forstår. Takket være disse verktøyene og hjelp fra frivillige oversettere, har vi 
kunnet forbedre tjenestene våre både når det gjelder utvalg og kvalitet, og de er tilgjengelige i så godt som alle verdenshjørner.
9. Du kan være seriøs uten dress. 
Våre grunnleggere etablerte Google på en idé om at jobb skal være utfordrende, og at utfordringer skal være gøy. Vi tror at fantastisk og kreativt arbeid oppstår i og med den rette bedriftskulturen – og da snakker vi ikke bare om lavalamper og 
gummiballer. Vi legger stor vekt på samarbeid og mye ære i individuelt arbeid, og begge deler er viktige for vår suksess. Vi har stor tillit til personalet vårt, som består av energiske, engasjerte mennesker med ulike bakgrunner og med en kreativ 
tilnærming til både arbeid, lek og livet generelt. Vi har en uformell atmosfære, men når nye ideer oppstår i kaffekøen, på et møte eller i et treningsstudio, blir de diskutert, testet og omsatt i praksis i svimlende fart – og kan være springbrettet for et nytt 
prosjekt brukere verden over kan få glede av.
10. Flott er rett og slett ikke bra nok. 
Vi mener at dyktighet innenfor et område er et utgangspunkt, ikke et sluttpunkt. Vi setter oss mål vi vet at vi ennå ikke kan nå, fordi vi når enda lenger når vi må strekke oss. I en balansegang mellom fornyelse og gjentagelse ønsker vi å ta utgangspunkt i 
ting som fungerer bra, og gjøre dem enda bedre på helt uventede vis. En av ingeniørene våre la for eksempel merke til at søketjenesten fungerte godt med korrekt stavede ord, og begynte å fundere på hvordan den behandlet stavefeil. Det fikk ham til å 
opprette en intuitiv og mer nyttig stavekontroll.
Selv om du ikke vet nøyaktig hva det er du leter etter, er det vår oppgave å sørge for at svaret fins på nettet, ikke din. Vi forsøker å foregripe behov som ingen ennå har gitt uttrykk for, og å imøtekomme dem med produkter og tjenester som setter nye 
standarder. Da vi lanserte Gmail, hadde den mer lagringsplass enn noen annen tilgjengelig e-posttjeneste. I ettertid fremstår den muligheten som en selvfølge, rett og slett fordi Gmail etablerte nye standarder for lagringsplass for e-post. Det er nettopp 
slike endringer vi ønsker å skape. Vi er alltid på utkikk etter nye områder der vi kan skape en forskjell. I siste instans er det vår stadige misnøye med tingenes tilstand som utgjør drivkraften bak alt vi gjør.
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Googles slagord

,,Don’t be evil’’







56











61



62





64







67







        Stadig nye standarder og                   
kvalitetssikringsprogrammer





IISO-sertifisering
           ISO= Internasjonal standard for oppmuntring



Romforskningsprogram

•Hva er det rom for i folks tenkning og bevissthet?
•Hva er det rom for i organisasjonens kultur og struktur?

         - ,, folk ønsker utvikling, men ikke endring’’



OPPMUNTRINGSSERTIFISERING

Summen av små tiltak over tid
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   Oppmuntre ≈ løfte humøret 
   Encourage  ≈ å setje mot i 

Kunsten å gjøre 
hverandre gode!
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Oppmuntring 

    Vi søker eksempler på at det har blitt for    
                       MYE oppmuntring.
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Oppmuntring
 som fenomen, livsstil og metode

• Enkel og direkte form for omsorg for andre
– (bry seg)

• Må SE hverandre for å gi oppmuntring
– (anerkjennelse)
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Storhamar skole



Oppmuntringstilsynet

Østerdalsbruket
       Koppang



Professor Paul Iske

     Kreativitets indeks:

      - Mengden latter
        - Antallet stilte spørsmål





Fysiske rom

Sosiale rom

Virtuelle rom

Prosess rom
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9 PRINCIPLES FOR ENTHUSIASM



Raushetsplikt
-delingskultur  gi-få-gi tilbake

-definere yttergrenser
-Copyright/right to copy



    AA
Anerkjent avhengighet
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Det er sannsynligvis 
alvor nok til alle!
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Sytefelt
Syting i kontrollerte former
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Landssyterstevnet
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Smil og latter er den korteste 
veien mellom mennesker!

 

Husk!
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Ælleslags 
Takk førr meg!



www.livsgnistrer.no
www.facebook/livsgnistrer


