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Forord  
 
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Hustadvika kommune. 
Arbeidsgiveransvaret ivaretas ved at kommunestyret/fellesnemnda vedtar 
arbeidsgiverpolitikken.  

Gjennom arbeidsgiverpolitikken gir kommunestyret/fellesnemnda klare forventninger o g 
mål til ledere og ansatte.  

 

1. Overordnet mål 
 
Hustadvika kommune skal sikre innbyggerne gode og mer likeverdige tjenester, og 
kommunen skal være bærekraftig og økonomisk solid i et langt perspektiv. Den nye 
kommunen skal være i stand til å drive en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.  
 
 

2. Formål/visjon med arbeidsgiverpolitikken  
 
Vår arbeidsgiverpolitikk skal sette gode ledere og medarbeidere i sentrum, og se de 
menneskelige ressursene som grunnlag for utvikling av gode tjenester til våre innbyggere. 
Arbeidsgiverpolitikken synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige 
energien i organisasjonen.  
 
Summen av de verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og praktiserer 
overfor medarbeidere hver dag blir definert som vår arbeidsgiverpolitikk. 
 
 

3. Verdier - IDAR  
 
Hustadvika kommune forvalter felleskapets verdier.  Det stilles derfor høye krav til den 
enkelte ansatte sine etiske holder og integritet.  Alt arbeid vi gjør skal bygge på og være 
preget grunnverdiene som er forkortet til IDAR.  Både folkevalgte og ansatte skal alltid ha 
med IDAR i hverdagen:  
 

Imøtekommende:   

Vi i Hustadvika kommune er sørvisinnstilte og fleksible. Vi skal møte brukere, innbyggere og 
kollegaer med profesjonell interesse på en høflig måte. Som folkevalgte og ansatte er vi klar 
over det ansvaret hver og en av oss har for å skape et godt arbeidsmiljø 
 

Dyktig: 

Ansatte i Hustadvika kommune er profesjonelle. Det innebærer at vi er faglig oppdaterte på 
egne arbeidsområder og at vi søker utvikling og samarbeid. Folkevalgte i Hustadvika 
kommune gjør seg godt kjent med sakene de behandler, slik at de er i stand til å gjøre vedtak 
som er til beste for kommunen og innbyggerne 
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Ansvarlig: 

Vi i Hustadvika kommune har hver og en et ansvar for å medvirke til at Hustadvika kommune 
lykkes i å løse samfunnsoppdraget sitt. Dette innebærer å være lojal mot avgjørelser som er 
tatt, å være effektiv og benytte kommunen sine ressurser best mulig.  Vi er bevisst ansvaret 
vårt om å medvirke til et positivt omdømme for Hustadvika kommune 
 

Respektfull: 

Vi i Hustadvika kommune viser respekt for alle vi møter i arbeid. Dette er avgjørende for en 
god og konstruktiv dialog og et godt samarbeid. 
 
 

4. Organisasjon 
 

4.1 Organisasjon 
 Administrasjonssjefen har den overordnede ledelsen i Hustadvika kommune og gis 

maksimal delegasjon på området organisasjon og personal.   

 Administrasjonssjefens ledergruppe skal ha et helhetlig og overordna ledelsesansvar med 
vekt på plan, økonomi og personaloppgaver.  

 Vår organisasjonsmodell skal utvikles med færrest mulig ledernivå. Beslekta fagområder 
skal samordnes så langt dette er mulig.  

 Fellesfunksjoner og støttefunksjoner skal samordnes så langt det er effektivt mulig og 
politisk ønskelig.  

 Vi ønsker å utvikle en kultur hvor vi toner ned rapportering og kontroll i styringen av 
organisasjonen. De ansatte blir målt på oppnådde resultater gjennom bruker og 
medarbeiderundersøkelser. Lederavtaler og medarbeidersamtaler er hjelpemidler.   

 Utvikling av vår organisasjon er en kontinuerlig prosess, "en reise uten slutt" som krever 
engasjement fra alle. 

 
 

4.2 Delegering 
 Enhetsledere skal ha selvstendig resultatansvar. De har myndighet til å nå definerte mål 

og resultater sammen med sine ansatte. Det vil si å lede andre gjennom motivering og 
myndiggjøring, slik at den enkelte medarbeider selv kan treffe nødvendige beslutninger i 
samsvar med brukernes ønsker og behov.  

 Enhetslederne får delegert fullt ansvar for fag, personell og økonomi. 

 Enhetslederne får tildelt sin økonomiske ramme og skal ut fra vedtatte økonomiske 
forutsetninger levere tjenester til innbyggerne våre.  

 Medarbeiderne skal gis ansvar og tillit på sitt arbeidsfelt. Myndighet skal delegeres ut så 
langt det er effektivt og mulig. Myndiggjorte og ansvarliggjorte medarbeidere kan dermed 
selv treffe nødvendige beslutninger i samsvar med brukernes ønsker og behov. 

 
 

4.3 Samarbeid ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud/verneombud 
Arbeidsgiverpolitikken bygger på hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og 
medinnflytelse.  Godt samarbeid mellom politikere, ledere, ansatte og de ansattes 
organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. 
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Administrasjonssjefens ledergruppe skal minimum 2-4 ganger pr. år ha møter med 
hovedverneombudet, samt alle hovedtillitsvalgte.  På disse møtene skal en drøfte alle store 
saker som har betydning for ansatte.  Alle utviklingsprosjekter drøftes her. Videre vil en på 
dette møtet drøfte alle tema som en etter avtaleverket er pålagt å drøfte, bl.a. – IA-avtalen, 
bruk av deltidsstillinger m.m. Møtet skal alltid ha et punkt/tema som heter gjensidig dialog, 
slik at verneorganisasjonen og hovedtillitsvalgte har muligheten for å ta opp ting direkte med 
administrasjonssjefens ledergruppe.  
 
Administrasjonssjefen sin ledergruppe skal sammen med hovedverneombudet 1-2 ganger pr. 
år ha møter med alle verneombudene.   

 
 

4.4 Dialog politikk - administrasjon 
Administrasjonssjefen er bindeleddet mellom administrasjon og de politiske organer og har 
rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne og har ansvaret for at politiske 
vedtak blir iverksatt.  God dialog mellom administrasjonssjefen og ordføreren er avgjørende 
for å få dette til å fungere.  
 
God dialog kan sikres ved at:   

 Administrasjonssjefen og en av hans/hennes nærmeste medarbeider skal sammen med 
ordfører og varaordfører ha jevnlige møter. Ved behov bør tema være: Hvordan fungerer 
dialogen/samarbeidet mellom politikk og administrasjon?     

 Administrasjonssjefens sin ledergruppe skal minimum 2 ganger pr år ha møter med 
ordfører, varaordfører samt ledere for ulike politiske utvalg for å drøfte om 
samarbeidet/dialogen mellom politikk og administrasjon fungerer.    

 
 

5. Ledelse og lederskap 
 
Vår ledelse skal preges av tillit og lojalitet til egne medarbeidere og egen organisasjon. I vår 
organisasjon definerer vi ledelse som: «Målformulerende, problemløsende og 
kommunikasjonsskapende samspill mellom mennesker.» 
 
Lederskap er ingen forfremmelse, det er et valg. Som leder må du være god 
menneskekjenner og bry deg om dine medarbeidere.   
 
Vi ønsker ledere som: 

 har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper 

 har evnen til å motivere og engasjere 

 tar ansvar, delegerer og myndiggjør 

 støtter, veileder og stiller krav 

 skaper gode arbeidsmiljø 
 
Arbeidsgiver legger til rette for: 

 å videreutvikle og bygge felles lederkultur 

 utviklings- og endringskompetanse 

 videreutvikling av ledelse 

 god kommunikasjon, medbestemmelse, delegering og myndiggjøring  
 
 



5 
 

6. Medarbeiderutvikling 
Personalutvikling i Hustadvika kommune skal i størst mulig grad oppfylle kommunens 
målsetting om å yte våre innbyggere god service. I samarbeid med de ansatte, ønsker vi å 
legge til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø i en mest mulig effektiv og rasjonell 
organisasjon.  

 

6.1 Helsefremmende arbeidsplasser/Arbeidsmiljø/Nærvær 
Hustadvika kommune skal gjennom IA-arbeidet styrke arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, 
forebygge og redusere sykefravær, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. I dette 
inngår at alle ansatte er betydningsfulle og har ansvar for å delta i IA-arbeidet.  Alle våre 
ansatte skal fokusere på forhold som bidrar til nærvær og trivsel på arbeidsplassen.  God 
omgangstone og respekt for hverandre på tvers av roller, fagmiljø, alder, kjønn og 
nasjonalitet er grunnleggende. 
 
Hustadvika kommune har fokus på at alle personer som er, eller blir tilsatt i kommunen, skal 
ha like arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av funksjonsevne, kjønn, 
religion, legning eller etnisk tilhørighet.  
 
Det skal jobbes systematisk og kontinuerlig med HMS.  

 
 Vi ønsker et arbeidsmiljø der: 

 den enkelte arbeidstaker blir sett, hørt og verdsatt 

 HMS-arbeidet skal være en integrert del av kommunes drift 
 

Arbeidsgiver legger til rette for: 

 et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø 

 en bedriftshelsetjeneste som bidrar inn i HMS-arbeidet med bl.a. utarbeiding av 
handlingsplaner og andre konkrete oppdrag (målrettede helseundersøkelser, 
arbeidsmedisinsk konsultasjon, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, samt 
undervisning/kursing) 

 et tett samarbeid med NAV i nærværs-/sykefraværsarbeidet 
 
 

6.2 Attraktive arbeidsplasser 
Arbeidsmarkedet er i endring og dette vil utfordre oss som arbeidsgiver og tjenesteprodusent.  
For å møte de framtidige kravene og utfordringene innen oppvekst og velferdsordningene våre 
må vi skape attraktive og spennende arbeidsplasser med interessante arbeidsoppgaver og et 
godt arbeidsmiljø.   Vi må være tydelige i informasjonen om mulighetene vi har for 
karriereveger innen kommunen og profilering ovenfor ungdom i utdanning.  

 
 Vi ønsker at: 

 at vi til enhver tid har rett person med riktig kompetanse på rett plass.  

 at vi bidrar til positiv omdømmebygging 

 at vi framstår som en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker oss ny arbeidskraft 
 
 Slik gjennomfører vi: 

 vi skal være aktive og oppsøkende for å tiltrekke oss nye arbeidstakere 

 vi skal skape god læringsarenaer for elever, lærlinger, studenter og 
praksisplasskandidater 

 vi skal jobbe målrettet for en heltidskultur 
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 vi skal sikre mangfoldet 

 vi skal jobbe aktivt for ansatte sin egenutvikling og at de har meningsfulle 
arbeidsoppgaver 

 
 

6.3 Kompetanse og kompetanseutvikling 
Det er viktig at oppgavene er utformet og organisert slik at de gir ansatte følelse av mening, 
mestring, innflytelse og utfordring. Dette er en forutsetning for motivasjon og læring. Deling 
av kunnskap og kompetanse skal stå sentralt i vår kultur. Ledernes tilrettelegging, kunnskaps- 
og kompetansedeling står sentralt i dette arbeidet. 

 
 Vi ønsker å legge til rette for: 

 å bruke riktig kompetanse for å nå mål og yte gode tjenester 

 at vi framstår som en attraktiv arbeidsgiver som tar samfunnsansvar og tiltrekker oss 
ny arbeidskraft 

 at vi skal være en lærende organisasjon der vi evner å dele kunnskap med hverandre 
 
 Slik gjør vi det: 

 vi skal ha gode kompetanseplaner som viser hva vi trenger av kompetanse for å yte 
tjeneste vi er satt til å gjøre 

 vi skal tilby kompetansehevende tiltak/videreutdanning for egne ansatte ved behov i 
tjenesteutviklingen 

 vi skal ha fokus på leder- og medarbeiderutvikling  
 
 

7 Identitet og omdømme 
 
Som ansatt eller folkevalgt i Hustadvika kommune forvalter vi fellesskapet sine verdier.  Det 
er viktig at vi gjør dette på en slik måte at det bygger opp om vår identitet og vårt omdømme.  
 
Ett av våre fokusområder er: 
"Å SKAPE ET GODT OG TILLITSFULLT FORHOLD TIL BRUKERNE AV VÅRE TJENESTER" 
I dette arbeidet er alle våre ansatte, sammen med politikere, vårt viktigste "ansikt" utad.  Det 
brukeren opplever når de kommer til ansatte og politikere, er kommunen vår. Ansatte og 
politikere i Hustadvika kommune er en viktig ressurs som i møte med publikum skal medvirke 
til gode løsninger. Her har alle et ansvar for å bruke sin innflytelse på en god måte. HUSK: «Vi 
er i samme båt med kurs for Hustadvika kommune.» 
 

 Vi ønsker å legge til rette for: 

 at brukere og innbyggere opplever kvalitet og sørvis 

 at ansatte forstår hvilke rolle de har ift. kommunens verdier (IDAR) og at de ser dette 
i sammenheng med omdømmebygging av kommunen 

 at vi får en felles kultur i kommunen basert på kommunens verdigrunnlag IDAR 
 
 Slik gjør vi det: 

 alle ansatte og folkevalgte skal ha lest og forstått kommunen etiske retningslinjer 

 vi skal legge vekt på kommunikasjon, dialog og flerfaglig samarbeid 

 vi tar opp kritikkverdige forhold med nærmeste leder, tillitsvalgt eller verneombud  


