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Arbeidsgiverstrategi 2016-2019

Forord ved rådmannen
I Gjesdal kommune er vi alltid på arbeid for dei vi er til for, og det skal gjennomsyre vår måte å møte
innbyggjarane og løyse oppdraget på. Å vere arbeidsgivar inneber derfor å vise haldningar og handlingar
i tråd med kommunen sine verdiar.
Kommunestyret er kommunen sin øvste arbeidsgivar, og legg rammene for utviklinga av organisasjonen
og utøving av arbeidsgivarrolla gjennom vedtak av vår arbeidsgivarstrategi.
Kommunen har eit unikt samfunnsoppdrag og tilbyr eit mangfald av tenester på viktige områder i
innbygjaren sitt liv. Vi forvaltar store ressursar og har medarbeidarar med kompetanse på mange
fagområder. Kommunen er med andre ord ein svært kompleks organisasjon som det er krevjande å leie.
Leiarane har ei nøkkelrolle i arbeidet med å bevisstgjere, motivere og leggje til rette for stadig betre
tenesteproduksjon.
Arbeidsgivarstrategien er eit styringsdokument forankra i kommuneplanen og skal vere eit felles
rammeverk for leiarar, tillitsvalde og medarbeidarar med særskilt fokus på leiaren si rolle. Rolleforståing,
heilskap, tillit og samarbeid er viktige stikkord. Det er både krevjande og meiningsfullt å jobbe i Gjesdal
kommune, og utvikling av myndiggjorte medarbeidarar er høgt prioritert. Krevjande fordi - vi strekker oss
lenger – og vi har stort fokus på vere utviklingsorientert der vi stadig ser etter betre måtar å løyse
oppdraget på. Vi har eit stort fokus på forbetringskultur der kravet til omstilling er stort. Det er
meiningsfullt fordi måten vi løyser samfunnsoppdraget på utgjer ein stor skilnad for dei som bur i Gjesdal.
Arbeidsgivarstrategien konkretiserer kommunen sine verdiar og mål og skal gjennom handling bidra til å
styrke omdømmet vårt både internt og eksternt. Arbeidsgivarstrategien løfter også fram viktige
innsatsområder for å vere ein attraktiv arbeidsgivar som gir gode og framtidsretta tenester til
innbyggarane våre. Tiltaka i strategien skal setjast i verk både på kommunenivå og i den enkelte eining.
For å møte høge krav til kommunen som tenesteprodusent og samfunnsutviklar, har Gjesdal kommune
eit tydeleg og kontinuerleg utviklingsfokus. Gjennom Smart City satsinga, tidleg innsats og utvikling av
Lean som verktøy og omfattande utviklingsprosjekt innan tenesteområda utviklar vi ein kultur for
innovasjon, forbetring og omstilling i heile organisasjonen.
Eg er trygg på at den enkelte leiar tar ansvar og utøver arbeidsgivarrollen i tråd med strategien sine mål
og rammer. Dette inneberer også å tilpasse arbeidsgivarpolitikken til eigen arbeidsplass på ein måte som
ivaretar arbeidsplassen sitt samlande bidrag til felles mål. Tillitsvalde og arbeidstakarane har eit
medansvar for å skape eit inkluderande og godt miljø på den enkelte arbeidsplassen, og gode tenester
for innbyggjarane.
Takk for ditt bidrag til å vidareutvikle Gjesdal kommune slik at vi både i dag og i framtida er blant dei mest
attraktive arbeidsgivarane.

Knut Underbakke
rådmann
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Arbeidsgiverstrategi
Målsettingen med arbeidsgiverstrategien er å videreutvikle, nyttiggjøre oss og beholde
kvalifiserte medarbeidere. I tillegg til å rekruttere nødvendig kompetanse.
Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier Gjesdal kommune som
arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne. Arbeidsgiver er alle ledere med
personalansvar, samt administrasjonsutvalget og kommunestyret som kollegium.
Arbeidsgiverstrategi beskriver konkrete mål, innsatsområder og forventninger i rollen som
arbeidsgiver.
Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er i hovedsak ledere, hovedtillitsvalgte og politikere.
Ledere bruker strategien aktivt i sin ledelse overfor medarbeiderne.
Arbeidsgiverstrategien skal forankres i det enkelte tjenesteområdet og avdeling og
konkretiseres i lederavtalene til den enkelte leder.
Arbeidsgiverstrategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og skal sikre at
innbyggerne får kvalitetsmessig god service og tjenesteyting og en nytenkende og
bærekraftig samfunnsutvikling. Det krever en omstillingsdyktig kommuneorganisasjon som i
enda større grad involverer innbyggerne og finner nye løsninger på tvers
Arbeidsgiverrollen
Arbeidsgiverrollen utøves i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, kommunens strategier og
interne regelverk og i godt samarbeid med medarbeiderne. Medbestemmelse utøves
gjennom representasjon i lovbestemte organ og andre utvalg og gjennom ordningen med
tillitsvalgte og verneombud.
Kommunestyret er øverste arbeidsgiverorgan og setter mål, rammer og retning. Ingen
folkevalgt er arbeidsgiver som enkeltperson, men gjennom vedtak.
Kommunestyret delegerer arbeidsgiveransvaret til rådmannen som videredelegerer til ledere
med fullt personal-, fag og økonomiansvar. Ledere utøver arbeidsgiverrollen med det ansvar
og de plikter som følger av lover, regler og arbeidsgiverstrategien.

Visjon, verdier, mål og etikk
Gjesdal – vi strekker oss lenger
Verdier
Vi skal gi våre brukere og innbyggere rett tjeneste utført til rett tid og med rett kvalitet

2

Gjesdal skal være en ansvarlig, modig og endringsvillig kommune
Dette innebærer at:




Vi setter innbyggerne i første rekke, deretter fellesskapet og så hver enkelt ansatt
Vi tar ansvar som samfunnsaktør og jobber for en bærekraftig utvikling
Vi har en positiv grunnholdning; ser etter muligheter og finner best mulige løsninger

Mål





Fornøyde brukere/innbyggere
Myndiggjorte og stolte medarbeidere
Framtidsrettede og funksjonelle løsninger
Økonomi som gir handlingsrom

Ansatte i Gjesdal skal være ansvarlige, modige og endringsvillige
Dette kjennetegnes av:
Ansvarlig:


Jeg prioriterer og gjennomfører oppgaver i tråd med kommunens målsettinger og




rammebetingelser (for eksempel økonomi, delegering, lover og regler)
Jeg aksepterer egen og andres roller og mandat og er lojal mot felles beslutninger
Jeg bidrar positivt i forhold til å skape et godt samarbeid og arbeidsmiljø og
kommuniserer med andre på en respektfull måte

Modig:



Jeg tar initiativ og deler nye tanker
Jeg gir direkte tilbakemeldinger til den det gjelder når noe blir vanskelig og melder fra
dersom jeg oppdager uregelmessigheter

Endringsvillig:






Jeg er opptatt av å forstå innbyggernes behov
Jeg vil bidra til at innbyggerne får rett tjeneste til rett tid og med rett kvalitet
Jeg mener at ulike faglige perspektiver vil bidra til bedre tjenester
Jeg har forståelse for at ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan endres
Jeg er fleksibel og helhetstenkende
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Etikk og varsling
I Gjesdal kommune skal vi være åpne, redelige og ærlige. Vi forvalter samfunnets felles
midler, og det stiller store krav til den enkelte medarbeider. Dette er formulert i de etiske
retningslinjene som vi skal gjøre oss kjent med.
Medarbeidere har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i henhold til
«varslingsplakaten».

Utfordringer framover







Videreutvikle, nyttiggjøre oss og beholde kompetente medarbeidere
Rekruttere nye medarbeidere med rett kompetanse
Omstillingsevne i forhold til minske gapet mellom rammebetingelser og ressurser og
innbyggernes forventninger og behov
Bærekraftig ressursforvaltning og løsninger i forhold til økonomiske og menneskelige
ressurser
Innbyggerinvolvering herunder å mobilisere frivillig sektor i større grad
Konsekvenser for kommunen ved en eventuell TISA og/eller TTIP avtale

Forventninger/krav til ledelse
Det stilles store krav og forventninger til «Gjesdal-lederen» på bakgrunn av et vidt
handlingsrom via delegerte fullmakter. Det forventes at ledere tar ansvar både for eget
området og for helheten i kommunen.
Ledere skaper tillit gjennom at de;








utfordrer og delegerer
har fokus på helhet og strategi
kommuniserer åpent og ærlig
motiverer og skaper trivsel
er resultatorientert og tar ansvar
skaper positivt omdømme
opptrer lojalt overfor verdier og beslutninger

Ledere skal både være oppgaveorienterte og gode på styring og struktur,
relasjonsorienterte gjennom å utfordre, støtte og stille krav til medarbeidere og
endringsorienterte ved å stimulerer til utvikling og innovasjon
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Strategi
Gjesdal kommune vil prioritere disse 4 områdene i perioden 2016-2019:


Beholde og rekruttere
o Heltidtidskultur for kvalitet i tjenestene, for et godt og utviklende arbeidsmiljø
og et godt omdømme
o Fokus på å bedre kjønnsbalansen ved målrettede tiltak for å rekruttere menn
til ledige stillinger i kommunen
o Konkurransedyktig lønn for å fremme vår attraktivitet som arbeidsgiver
o Rekrutteringstiltak til studenter for å sikre tilgang til rett kompetanse
o Gi fagopplæring til ufaglærte og øke inntak av lærlinger
o Større mangfold i forhold til alder, funksjonsevne, erfaring, utdanning, kultur
og tenkemåte
o Praksisplasser for samfunnsansvar og rekruttering
o Nærværsarbeid for å sikre gode tjenester, stabilitet og hindre frafall



Medarbeiderutvikling
o Relevant videreutdanning på ulike fagområder i tråd med nåværende og
framtidige krav i tjenestene
o Fleksibel bruk av kompetanse etter behov i tjenestene
o Myndiggjorte medarbeidere som samhandler godt, ser helhet og tar ansvar
også utover eget arbeidsområde



Organisasjonsutvikling
o Forbedringskultur; læring og utvikling på organisasjonsnivå for å fremme
omstilling, for kontinuerlig forbedring, utvikling og nytenkning
o Videreutvikle organisasjonen og ledere i forhold til Lean strategi
o Digitaliserte løsninger for forenkling og innbyggerinvolvering



Ledelse
o Delegering på alle nivå for å utvikle den myndiggjorte medarbeider
o Tydelig og åpen kommunikasjon i forhold til medarbeidere og
tillitsvalgte/verneombud og stor grad av medvirkning i prosesser
o Lederutvikling i alle lederstillinger i forhold til krav til «Gjesdal-lederen» på
individ- og organisasjonsnivå
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Måltall på arbeidsgiverområdet som inngår i økonomiplan og årsmelding:
-

Heltidsandel og gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Ufrivillig deltid antall
Andel ufaglærte – fagarbeidere – høgskole – master fordeling i områdene

Arbeidsgiverstrategien må ses i sammenheng med andre dokument/retningslinjer med
tilknytning til arbeidsgiverrollen:
-

Kommunikasjonsstrategi
Lønnspolitikk
Etiske retningslinjer
Bruk av sosiale medier
Stillingsbeskrivelse
Lederavtaler
Delegeringsreglement
Kompetanseplaner
Rutiner for sluttintervju
mfl

Vedtatt av kommunestyret sak 49/16 den 9.5.16
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