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Kap.1: Arbeidsgiverpolitisk plattform

1.1 ARBEIDSGIVERPOLITIKK MOT 2020: 
«SKODD FOR ENDRING!»

Definisjon:
Med arbeidsgiverpolitikk mener Stange kommune de    
verdier, mål og handlinger kommunen som arbeidsgiver 
står for i samhandling med medarbeiderne for å realisere 
kommunens mål.

1.2 ETIKK OG VERDIER

Stange kommunes vedtatte verdier er 
åpenhet – trygghet – mangfold: 

Åpenhet:
Kommuneorganisasjonen skal kjennetegnes av åpne 
prosesser med innsyn, drøftinger og dialog. Vi skal legge 
vekt på åpenhet, respekt og gode relasjoner i forhold til 
brukere, innbyggere og kolleger. Samtidig skal den 
enkeltes integritet og personvern ivaretas.

Trygghet:
Kommuneorganisasjonen skal være preget av trygghet 
gjennom åpenhet, deltakelse og respekt for ulike innspill, 
synspunkter og ståsted. Troverdighet og forutsigbarhet 
skal prege tjenestetilbudet, med medarbeidere som 
mestrer faglige utfordringer og endringer.
 
Mangfold:
Organisasjonen skal preges av mangfold i forhold til 
forskjellighet. Det er viktig at den enkelte blir sett, hørt 
og verdsatt.

Disse verdiene danner basis i kommunes arbeidsgiver-
politiske plattform. Som kommunalt ansatte er vi gitt tillit 
til å løse viktige oppgaver innen tjenesteproduksjon, 
forvaltning og myndighetsutøvelse i – og for - lokal-
samfunnet.  Det forventes at dette gjøres på en god og 
forsvarlig måte i et samfunn preget av endring og om-
stillinger, og ut fra forventninger om høy etisk standard 
og god fagkompetanse.  Dette gjelder i forhold til så vel 
innbyggere og brukere, som ulike samarbeidspartnere og 
kolleger.

Å holde høy etisk standard kan ikke avledes av regler og 
retningslinjer alene. De fleste situasjoner krever 
vurdering og bruk av skjønn. Verdier, holdninger og mål 
som uttrykkes gjennom arbeidsgiverpolitikken er med å 
gi rammer for dette. 



Med det som utgangspunkt vil Stange kommune gi 
uttrykk for følgende forventninger til medarbeidere og 
ledere:

Det forventes at du som medarbeider i 
Stange kommune:

• Medvirker til god tjenesteproduksjon der bruker står i 
sentrum 

• Aktivt søker og foreslår forbedringer, og følger opp    
endringsbehov på en konstruktiv måte

• Bidrar til godt arbeidsmiljø gjennom respektfull 
yrkesutøvelse og samhandling med kolleger

• Tar ansvar for eget jobbnærvær og faglig oppdatering
• Er lojal mot politiske og administrative vedtak, og      

ivaretar kommunens interesser
• Handler innenfor rammen av vedtatte lover og regler, 

og medvirker til god etisk praksis

Det forventes at du som leder i 
Stange kommune tar særlig ansvar for:

• Å lede -  både som samfunnsaktør og tjeneste-                 
leverandør –  i henhold til vedtatte mål og rammer

• Å lede med tydelig retning, mål og besluttsomhet, og  
i konstruktiv dialog med ansatte og deres tillitsvalgte

• Å være veiviser for innovasjon og fornyelse
• Å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø i samarbeid med 

ansatte og deres tillitsvalgte
• At medarbeidere får anvende sin kompetanse, gis         

utviklingsmuligheter og rom for idèskaping
• Å ha fokus på god etisk praksis

1.3 HOVEDUTFORDRINGER

Kommunen har to overordnede, sentrale arbeidsgiver-
utfordringer:

• Evne til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte    
medarbeidere

• Evne til endring og nyskaping

1.4 MÅL FOR ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN

• Stange kommune yter tjenester med rett kvalitet      
gjennom effektiv ressursbruk.

• Stange kommune fremstår som en attraktiv                    
abeidsgiver med endringsvillige, engasjerte og dyktige 
ledere og medarbeidere



Kap.2: Arbeidsgiverstrategi - elementer

2.1 ARBEIDSGIVERSTRATEGI - ELEMENTER

Arbeidsgiverstrategien peker på sentrale fokusområder i 
årene fremover for å bidra til kommunens mål om vekst 
og utvikling. Det er gjort en vurdering av hvilke element-
er som bør vektlegges for å videreutvikle en effektiv            
organisasjon der ledere og medarbeidere bidrar i samme 
retning. Strategien er basert på en tro på at hver leder og 
medarbeider ønsker å gjøre en innsats for innbyggernes- 
og organisasjonens beste, og at en ved å arbeide sammen 
i gode relasjoner oppnår bedre resultat, enn hver for seg.  

Arbeidsgiverstrategien skal bidra til en organisasjon der 
ledere og medarbeidere stimuleres til å søke nye ideer og 
kunnskap, og å ta i bruk nye løsninger.  
Et grunnleggende prinsipp for strategien er at ansatte 
får utnyttet sitt potensiale også gjennom myndiggjøring. 
Dette stiller krav til både medarbeider og leder.  
Ledere må delegere oppgaver og utvise tillit, og 
medarbeidere må ta ansvar og leve opp til tilliten som blir 
vist innenfor gitte handlingsrom. 

I arbeidet med å tiltrekke seg innbyggere er det også    
viktig at Stange kommune fremstår som en attraktiv 
arbeidsplass med interessante muligheter for ulike 
yrkesgrupper. I dette inngår bl.a. å kunne tilby heltids- 
stillinger, noe som også står sentralt i forhold til å kunne 
møte framtidas kompetansebehov.  
Heltidsstillinger gir mer tid til ledelse, bedre læringsmiljø 
og mer engasjerte og involverte medarbeidere.

Strategien skal gi grunnlag for daglige beslutninger og 
prioriteringer, både for ledere og medarbeidere. Det er 
valgt ut fire strategielementer som er viktige å ha fokus 
på fremover.  Disse anses sentrale i seg selv, men gjennom 

valg av virkemidler og iverksetting av tiltak er formålet at 
de også skal virke sammen og forsterke hverandre.

Følgende strategielementer er valgt som utgangspunkt 
for virkemidler og tiltak innen arbeidsgiverpolitikken:

•  LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP

•  INNOVASJON OG UTVIKLING

•  REKRUTTERING

•  KOMPETANSE



2.1 LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP

Utfordringer:
Kommunen er gitt viktige samfunnsoppdrag, og               
kommunal ledelse skjer i en stadig mer kompleks og 
omskiftelig sammenheng. Det er store og kryssende for-
ventninger både til rollen som samfunnsaktør, tjeneste-       
produsent og arbeidsgiver. Ledelse innebærer å møte 
disse forventningene, men også å påvirke omgivelsenes 
oppfatninger om kommunen. Sentrale utfordringer blir å 
utøve en felles ledelsespraksis som skaper forutsigbar-
het for medarbeidere, en tydelig og åpen organisasjon og 
samkjøring av mål og verdier i organisasjonen. Samtidig 
innebærer ledelse å være veiviser for fornyelse og sikre 
omstillingsdyktighet der medarbeidere og tillitsvalgte er 
aktive deltakere i endringsprosesser.

Vi vil at ledere og medarbeidere skal oppleve 

• at organisasjonskulturen er preget av åpenhet,          
trygghet og mangfold

• at god ledelse, og eget og kollegers bidrag er nøkkel-
faktorer til gode resultater og måloppnåelse

• å få brukt sin kompetanse, engasjement og kreativitet i 
et viktig og meningsfylt arbeid

Mulige virkemidler:

• Utarbeide strategi for kontinuerlig ledelsesutvikling og 
plan for lederopplæring

• Videreutvikle system for styringsdialog – om mål og    
resultater på alle ledernivå

• Gjennomføre – og følge opp - regelmessige                             
medarbeiderundersøkelser 

• Videreutvikle system for leder - medarbeiderdialog 
• Vurdere lederspennet og øke antall heltidsstillinger  for 

å gi mer tid til ledelse

2.2 INNOVASJON OG UTVIKLING

Utfordringer:
Kommunesektoren står overfor store og stadig nye ut-
fordringer både når det gjelder økonomi og personell. 
Dette krever omstillingsevne i forhold til organisering,    
arbeidsprosesser, kompetanse og teknologi. I arbeids- 
giverpolitikken er sentrale utfordringer å skape en 
innovasjonskultur, og gjennom metodekunnskap og 
systematikk bidra til at medarbeidere kan utforske,          
utvikle og ta i bruk nye og innovative løsninger.
Digitalisering av arbeidsprosesser og utvikling av ny       
teknologi skjer raskt. Dette er et viktig virkemiddel for 
å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosesser, gi         
raskere og bedre service til innbyggere og ha gode 
administrative verktøy. For å få en god effekt av                   
investeringen som gjøres i teknologi, må ansatte inne-
ha tilstrekkelig kompetanse til å nytte gjøre seg den.        
Gevinster av investeringen skal defineres og planlegges, 
og ansvar for  å ivareta gevinstrealiseringen tydeliggjøres. 

Vi vil at ledere og medarbeidere skal oppleve 

• at nye idèer blir positivt mottatt, vurdert og behandlet 
på en konstruktiv måte

• at det er lov å prøve noe nytt – og feile 
• at det samarbeides godt på tvers i organisasjonen og 

med eksterne samarbeidspartnere
• at ny teknologi tas i bruk og er en naturlig del av             

innovasjonskulturen

Mulige virkemidler:

• Utarbeide innovasjonsstrategi for Stange kommune, 
herunder: deltakelse i FOU prosjekter, tjenestedesign 
med brukerinvolvering, oppfølging og markedsføring 
av interne innovasjon – og forbedringsprosjekter,              
digitalisering av tjenester og gevinstrealisering.



2.3 REKRUTTERING

Utfordringer:
Prognoser for befolkningsutvikling og demografi antyder 
et økende behov for arbeidskraft i kommunene i årene   
fremover. Stange har en forholdsvis høy gjennom-
snittsalder i arbeidsstokken, og en hovedutfordring på 
sikt vil være å kunne rekruttere og beholde tilstrekke-
lig antall medarbeidere med riktig kompetanse. Dette  
innebærer også å jobbe med å skape en heltids
kultur. Over tid har det skjedd en vesentlig økning 
av andel faglærte i kommunen, og kravene til faglært 
og høyere utdannet arbeidskraft i de ulike tjeneste-
områdene er økende. Stange tilhører et regionalt              
arbeidsmarked på Hedemarken som nyter godt av
relevante og gode utdanningstilbud i området, slik at 
det har vært gode utsikter til å kunne rekruttere og 
videreutvikle kompetent arbeidskraft. Samtidig er 
det flere aktører som konkurrerer om denne arbeids-
kraften, og utfordringen antas å vedvare og øke på 
sikt. En viktig oppgave blir å fremme kommunens 
rekrutteringskraft både lokalt og i det regionale markedet. 

Vi vil at Stange kommune skal oppfattes å være

• en attraktiv kommune, med et godt omdømme som      
arbeidsgiver

• aktive og profesjonelle i rekrutteringsarbeidet

Mulige virkemidler:

• Utarbeide rekrutteringsstrategi
• Rekruttering som tema i lokal lønnsstrategi
• Videreutvikle ansettelsesrutiner og rekrutterings-    

kompetanse
• Videreutvikle tiltak for å redusere deltidsstillinger og 

skape en kultur for heltidsvalg

2.4 KOMPETANSE

Utfordringer:
Kommunen er en personalintensiv organisasjon med

krav til god kompetanse hos ledere og medarbeidere 
for å kunne yte kvalitativt gode tjenester. Samfunns-
messige endringer og reformer medfører økte for-
ventninger til kommunens tjenesteleveranser innenfor 
knappe økonomiske rammer. Ledere og medarbeidere blir 
utfordret både i forhold til nye faglige kompetansekrav, 
mestre endringer som følge av lovgivning, teknologi-
utvikling, organisasjonsendringer og nye arbeids-
former. I utfordringsbildet ligger å utvikle en fleks-
ibel, lærende og innovativ organisasjon med ledere og 
medarbeidere som opplever å få anvendt sin kompetanse.  

Å få best mulig effekt av kompetansen handler 
også om at denne kan benyttes i størst mulig grad.  

Både ledere og medarbeidere har et ansvar for å kunne møte 
og håndtere denne utfordringen på en konstruktiv måte.

Vi vil at ledere og medarbeidere skal oppleve 

• at Stange kommune som arbeidsgiver har fokus på     
tjenesteproduksjon preget av kompetanse og kvalitet

• at kolleger og en selv utfører kvalitativt godt arbeid
• lyst og motivasjon til læring og videre utvikling av     

kompetanse som kommunen etterspør og verdsetter 
• at det arbeides systematisk og målrettet med                    

opplæring, utvikling og forbedringsarbeid
• et arbeidsfellesskap bygd på en heltidskultur der       

kompetanse skapes, brukes, mobiliseres og deles
• verdien av samarbeid med frivillig sektor, ulike                

forsknings- og kompetansemiljøer og utdannings-               
institusjoner

Mulige virkemidler:

• Utarbeide strategisk kompetanseplan
• Kompetanse som tema i lokal lønnstrategi
• Videreføre partnerskapsavtaler med aktuelle   

utdanningsinstitusjoner
• Systematisk etisk refleksjon innføres og benyttes i alle 

virksomheter
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