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HELBURUAK NOLA PLANIFIKA TZEN DIREN, JAURLARI TZAREN ESTRATEGIA OSOAREKIN LERROKATUTA ETA ERAKUNDERA EKARRITA.
1.1 POLITIKA ETA KUDEAKETA BEHAR BEZALA LERROKA TZEA

Demokraziaren arabera, herritarrek hautatutako per-
tsonak dira herri-erakundeek bul tzatu beharreko politi-
ka publikoak zehazten dituztenak. Erakunde publikook 
kudea tzen dituztenak dira politika horiek gauza tzeko 
ardura dutenak.. Horregatik, kudeaketa publiko aurrera-
tuak arreta berezia jarri behar du politika eta kudeaketa 
lerroka tzen.

Beren eran tzukizun-esparruari eragiten dioten Gobernuaren estrategia eta helburuak ezagu tzea, plan, programa eta ekin tzatan gara tzeko eta heda tzeko.

Gobernu osorako zehazturik dauden zeharkako estrategia eta planen berri izatea, atalaren estrategia zeha tzak beste estrategia orokor horiek lor tzen nola lagun-
du dezakeen plantea tzeko.

Ikuskera  estrategikoari eta  plangintzari lehenta- suna ematea, etorkizuneko  arazoak nola konpondu eta erronkak nola bideratu  jakiteko.

Interes-taldeekin helmugak eta helburuak parteka tzea, eta ahal diren baliabide guztiak horien eskura jar tzea, Eusko Jaurlari tzaren politika publikoek arrakasta 
izan dezaten emai tzetan, eta herritarren onurarako izan daitezen.

Gainon tzeko lankideekin eta langileekin ideia, proiektu eta informazioa elkarbana tzea, Eusko Jaurlari tzak zehaztutako politika publikoen helburuak lor tzeko.

Atala osa tzen duten per tsonek leialtasun eta profesionaltasunez lan egin dezaten susta tzea, gobernuaren estrategia gara tzen.

1.2 ATALAREN ESTRATEGIA ETA PLANGIN TZA FINKA TZEKO 
BEHARREZKOA DEN INFORMAZIOA LOR TZEA
Estrategiak eta haren hariko plangin tzak informazio 
garran tzi tsu eta esangura tsua izan behar dute oinarri, 
ongi oinarrituta egongo badira.

"Interes-talde" deri tzenak identifika tzea.

"Interes-talde" horiek zer nolako beharrizanak dituzten eta etorkizunean zer-nolako igurikimenak dituzten jakitea.

Eragin diezaieketen "interes-taldeen" helburu eta proiektu estrategikoen berri izatea.

Atalaren planifikazioa edo estrategia defini tzeko esangura tsuak izan daitezkeen informazio-iturriak identifika tzea, hala nola, esate baterako, herritarren kezka eta 
igurikimenak, biztanleen, gizartearen eta ekonomiaren inguruko aldagai nagusien bilakaera, beste herri-administrazioen praktika onak, e.a.

Aurreko epealdian atalak lortutako emai tzen balorazioa egitea eta inguruko beste erakunde ba tzuekin edo atalaren tzat bereziki esangura tsuak izan daitezkee-
nekin aldera tzea.

Informazio hori guztia eskura tzeko, balorazioa egiteko eta ezagu tza baliagarri bihur tzeko sistematika proposa tzea, hain zuzen atalaren plangin tza eta estrategia 
zehazten lagun tzeko.

1.3 ATALAREN ESTRATEGIA FINKATU ETA PLANGIN TZA 
LANTZEA
Atal bakoi tzak bere estrategiak eta helburuak zehaztu 
behar ditu, eta garbi adierazi behar du zein diren, gero 
kudeaketa-planetara eraman ahal izateko. Era berean, 
horiek guztiak gauza tzeko zer baliabide eta alian tza be-
har dituen ere adierazten du.

Gogoeta estrategikoa egiteko metodo bat ezar tzea, eta horretarako, ahalik eta parte-har tzerik zabalena izan beharko dute dauden interes-taldeek, bai barrukoek 
(esate baterako, ataleko langileek). bai kanpokoek ere.

Atalak etorkizunean izan nahi duena, hau da, Ikuskera, defini tzea.

Balioak, prin tzipio etikoak eta administrazio onaren prin tzipioak defini tzea; horietan guztietan arreta berezia jarriko du atalak, eta gauzatu ahal izateko beha-
rrezko helburuak eta ekin tzak zehaztuko ditu.

Atalaren helburu estrategikoak finka tzea, eta baita lortu nahi diren emai tza zeha tzak ere; beti ere gobernuaren planarekin eta goragoko mailako atalen planekin 
lerrokatuta.

Finkatu diren helburu estrategikoek interes-taldeen beharrizan eta igurikimenei zenbateraino eran tzuten dieten azter tzea.

Estrategia kudeaketa-planetara eramatea, eta plan horietan ekin tzak, ekimenak, jarduera-planak eta garatu beharreko proiektuak jasoko dira, erakundearen dena 
delako eremuetan hezurmami tzeko.

Proposatu den estrategia aurrera eramateko behar diren baliabideak zehaztea: baliabide ekonomikoak, ezagu tzazkoak, per tsonen trebetasunak, parte hartuko 
duten prozesuak, inber tsioak, e.a.

Estrategia aurrera eramateko beharrezkoak izan daitezkeen alian tzak balora tzea.

1.4 ESTRATEGIA ETA PLANGIN TZA JAKINARAZTEA, HEDA TZEA, 
BERRIKUSTEA ETA EGUNERA TZEA
Estrategia batek arrakasta izateko, praktikan jarriko dute-
nei modu egokian jakinarazteak garran tzi handia dauka. 
Horrekin batera, kudeaketa aurreratua erabili nahi bada, 
estrategia horretan beste interes-talde ba tzuek parte har-
tzea ere lortu behar da, eta, beraz, estrategia interes-tal-
de horiekin ere partekatu behar da. Bestalde, estrategia 
erakundeko maila guztietara iri tsi behar da, maila guz-
tiek helburu ber-berei begira jardun dezaten. Buka tzeko, 
plangin tzak kontuan izan beharko du aurreikusi gabeko 
aldaketak eta egoerak sortuko direla, eta horiek ere jaso 
egin beharko direla estrategian, jarraipena eta berrikus-
keta egiteko sistematika egokiaren bidez.

Finkatu diren estrategia eta helburuak (bai gobernuaren politika publikoei dagozkienak, bai zehazki atalarenak direnak) ataleko per tsonei jakinarazteko biderik 
egokienak asma tzea, zenbateraino uler tzen eta barnera tzen dituzten baloratuz.

Herritarrei, erabil tzaileei, zerbi tzuen har tzaile diren erakundeei, aliatuei eta gainerako interes-taldeei estrategiatik haien tzat interesgarriak diren puntuen berri 
jakinaraztea.

Estrategia atalaren maila guztietara heda tzea, eta oinarrizko lan-taldeen tzako helburuak jar tzea, langileen jardunaren nondik norakoa zehazten lagun dezaten.

Antolaketa eta kudeaketa egoki tzea, estrategia gara tzen eraginkortasun handiagoaz lagundu dezaten.

Aliatuekin batera egindako lanaren emai tzak aldian-aldian balora tzea, eta beste horrenbeste egitea gogobete tze-mailarekin.

Adierazleen taulak finka tzea, horren bidez atala eta atalaren barruko taldeak kudeatu ahal izateko, eta etengabeko jarraipena egiteko moduan egoteko.

Ziur izatea adierazleek ondorengo gaiekin zerikusia duten datuak azal tzen dituztela: jarduerak, emai tzak, datu ekonomikoak, herritarrak, zerbi tzuen har tzaile 
diren per tsonak, prozesuen hobekun tza eta antolamenduaren, per tsonen eta ezagu tzaren garapena.

Estrategia eta ezarritako helburuak aldian-aldian berrikusteko sistematika finka tzea, aldaketaren bat edo egoera berriren bat sor tzen bada, eguneratu eta egoki-
tzeko modua izateko.
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