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Forord 
 

Vi er glade for å kunne presentere en overordnet arbeidsgiverstrategi for Marker kommune.  

 

Til sammen jobber alle medarbeiderne i Marker med et mangfold av ulike samfunns- og velferdsoppgaver 
på arbeidsplasser rundt omkring i kommunen. Gjennom hver enkelt sitt engasjement og jobbutførelse 

bidrar vi sammen til at Marker er et godt sted å leve, bo og arbeide.  

 

Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring – og nå går det raskere enn noensinne! Dette fører til økte 

krav til omstillingsevne og endringsvilje. For å lykkes med samfunnsoppdraget må arbeidsgiverstrategien 

bidra til at kommunen som helhet jobber godt med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente 
medarbeidere, både i dag og i framtida. Vårt mål er derfor at arbeidsgiverstrategien skal legge grunnlaget 

for en god relasjon mellom arbeidsgiver og medarbeider. I framtiden vil vi stå overfor økt konkurranse i 
arbeidsmarkedet, og identitet og omdømme som kommune vil være avgjørende både for å rekruttere og 

beholde medarbeidere med ønsket kompetanse. 

 

Arbeidsgiverstrategien er et resultat av et bredt samarbeid mellom virksomhetsledere, tillitsvalgte, 

rådmann og administrasjonsutvalget. Gjennom arbeidsgiverstrategien gis politiske føringer for den 

arbeidsgiverpolitikken som skal være gjeldende i Marker kommune de neste årene, og som vil bli 
konkretisert og iverksatt av administrasjonen. Forankring og medvirkning er avgjørende for at vi skal dra i 

samme retning. 

 

For å møte dagens og morgendagens utfordringer har vi satt følgende fokusområder på dagsorden: 

o Lederskap 

o Medarbeiderskap 

o Mangfold, inkludering og likestilling 

o Innovasjon og digitalisering 

o Heltid-deltid 

o Omdømme  

 

Vi ser med forventning fram til arbeidet med å virkeliggjøre arbeidsgiverstrategien – gjennom å gå fra ord 

til handling. 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen     Tove Kolstad Skadsheim 

Ordfører      rådmann 
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1. Innledning 
 

Kommunesektoren står overfor mange utfordringer som betinger en organisasjon som er villig til endring, 

nyskaping og utvikling. Riktig kompetanse er sammen med teknologisk utvikling avgjørende for å nå 

organisasjonens mål. 

 

Marker kommune skal være fremtidsrettet, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig. Fremtidige 

utfordringer innebærer at nye løsninger for tjenesteutøvelse må utvikles og tas i bruk, digitalisering må 

styrkes og dialog og samhandling både internt og med omgivelsene må ivaretas.  

 

Arbeidsgiverstrategien beskriver på et overordnet nivå hvordan kommunen skal rekruttere, utvikle og ta i 
bruk menneskelige ressurser for å nå sine mål.  

 

 

Marker kommunes visjon: 

MULIGHETENE ER MANGE 

 

 

Våre felles verdier, TRYGGHET, TRIVSEL OG RESPEKT, ligger til grunn for utforming av kommunens 
arbeidsgiverstrategi. Verdiene skal kjennetegne vår organisasjon, og konkretiseres på hvert tjenestested. 

De skal således være en rettesnor for utøvelse av arbeidsgiverrollen i praksis.   

 

Hovedmål for arbeidsgiverpolitikken formuleres slik:  

 

Marker kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver   

 

• som er innovativ og endringsdyktig og tar i bruk nye løsninger  

• som har tydelige, framtidsrettede og nære ledere 
• med engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere som bruker sine ressurser til beste for 

organisasjonen  

• som tiltrekker, utvikler og beholder nok og riktig kompetanse 

 

 

1.1 Myndighet og delegering  

 

Kommunestyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for Marker kommunes ansatte, og ivaretar 

arbeidsgiverrollen overfor rådmannen.  

 

Rådmannen utøver, på vegne av kommunestyret, et overordnet arbeidsgiveransvar for hele kommunen.  

 

Kommunens ledere har ansvar for å ivareta arbeidsgiverrollen overfor egne medarbeidere. Ansvaret 

omfatter både den daglige personalledelsen (operativt arbeidsgiveransvar) og langsiktig systematisk 

personal- og organisasjonsutvikling innen eget ansvarsområde (strategisk arbeidsgiveransvar).  

Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker(e) for å utføre arbeid i sin tjeneste.  

 

Kommunens ansatte har et ansvar og myndighet til å utføre arbeid i tråd arbeidsavtaler og 

arbeidsreglement. 
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1.2 Partssamarbeid og medvirkning  
 

Godt samarbeid mellom arbeidsgiver, ansatte, tillitsvalgte og verneombud er avgjørende for å skape 
arbeidsplasser hvor ansatte opplever arbeidsglede og et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. 

Arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, samt kommunes interne rutiner for medbestemmelse, legger rammer 

for partssamarbeidet i kommunen. Arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud har en gjensidig plikt til å 
gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid. Ledere skal, sammen med de ansatte og 

deres representanter, ta et aktivt ansvar for at arbeidet organiseres slik at ressurser og kompetanse 

tilpasses de mål og oppgaver som til enhver tid skal løses. 

 

 

1.3 Arbeidsgiverstrategiens plassering i kommuneorganisasjonen:  
 

Kommuneplan 

(Arealdel/samfunnsdel) 

Tjenester 

 Kommunedelplaner 

 Sektorplaner 

 Temaplaner 

Arbeidsgiver 

 Arbeidsgiverstrategi 

 Etiske retningslinjer 

 Lønnspolitiske retningslinjer  

 HMS-plan 

Økonomi 

 Budsjett og økonomiplan 
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2. Etikk  
 

Marker kommune er en kommune med høy etisk standard, og som lar verdiene trygghet, trivsel 

og respekt prege praksis 

 
Etisk standard med tilhørende retningslinjer for Marker kommune ble vedtatt høsten 2017, og skal blant 

annet brukes som grunnlag for jevnlige refleksjoner om egen praksis. Ved å ha diskusjoner i 

personalgrupper på de ulike arbeidsplassene, utvikles et felles syn på hva som er riktig eller galt i ulike 
konkrete situasjoner. Dette gjelder også for utøvelse av arbeidsgiverrollen.  

 

Etikk og verdier ligger bak holdninger som preger kommunens praksis. Organisasjonskulturen skal preges 
av en serviceholdning hvor dialog og samhandling med brukere og innbyggere skal prege hverdagen. 

 

• Vi skal alle være etisk bevisste og reflekterte i vårt daglige arbeid.  
• Vi skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdier og 

politiske vedtak.  

• Vi skal alle opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. 
• Vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at innbyggerne har tillit til oss.  
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3. Lederskap 
 

 

Mål:  

Ledere i Marker oppnår resultater, tenker helhetlig og er tydelige, fremtidsrettede og nærværende 

 

 

 

I Marker skal vi ha fokus på mestringsorientert ledelse gjennom: 

o å stille tydelige krav og forventninger til ledere   

o å styrke samhandling mellom ledere på alle nivåer  

o lederoppfølging og lederutvikling som bidrar til å oppnå målet 

o å aktivt benytte MOT-filosofien 

 

I Marker skal ledere ta ansvar og utøve sin rolle i tråd med felles verdier og mål, og innenfor de fastsatte 

rammer kommunens styringssystem gir. Ledere som tar i bruk sitt handlingsrom og utøver godt lederskap 

er avgjørende for at organisasjonen skal ha nødvendig handlekraft for å oppnå resultater og møte 

fremtidige utfordringer.   

 

Ledere har en sentral betydning som rollemodell og kulturbærer. Samtidig skal lederrollen ivareta behovet 
for styring og struktur, med å etablere en tydelig ansvarsfordeling, gode rutiner og åpen organisasjon. 

Uavhengig av hvilket ledernivå man er på skal vi utfordre, stille krav og støtte våre medarbeidere. 
Relasjonskompetansen er vesentlig for å kunne inneha lederrollen. Utviklingsperspektivet må ivaretas i 

samspill med medarbeidere og tillitsvalgte. 

 

Slik skal kommunens verdier synliggjøres i lederskapet: 

 

Trygghet 

• Praktiserer enhetlig ledelse 

• Bidrar til at organisasjonen viser stolthet over egen arbeidsplass 

• Stiller krav til og informerer medarbeidere når det gjelder innsats, resultat og ansvar 

• Arbeider for effektive og gode tjenester 

 

Trivsel 

• Gir medarbeidere ros og anerkjennelse 

• Motiverer og legger til rette for at medarbeidere tar ansvar for egen faglig utvikling 

• Fremmer refleksjon og bygger robuste medarbeidere 

 

Respekt 

• Tror på ansvarliggjorte medarbeidere og fremmer medarbeiderskap 

• Er lojale, fleksible og har respekt for hverandres oppgaver 

• Bidrar til godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse 

• Sikrer mangfold, inkludering og åpen dialog 
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4.  Medarbeiderskap 
 

 

Mål:  

Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetente, ansvarsbevisste medarbeidere. 

 

 

Marker kommune skal rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere som kommunen til enhver tid har 

behov for. Kommunen skal jobbe med systematisk kompetanseutvikling, sikre nødvendig fremtidsrettet 

kompetanse, samt gode fagmiljøer som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte. 

 

 
 

 

Strategier: 

4.1. Kompetente medarbeidere 
 

Marker kommune: 

 

4.1.1. Rekrutterer kompetente medarbeidere gjennom: 
• Å ha oversikt over demografi og framtidig behov for personell 

• Målrettet og treffsikker rekruttering 

• Interkommunalt samarbeid for å styrke fagmiljø 

• Strategisk rekruttering av unge 

• Fokus på å skape lærlingeplasser 

• Omdømmebygging 

• Aktiv markedsføring av kommunens visjon «Mulighetene er mange» 

 

4.1.2. Utvikler og beholder kompetente medarbeidere gjennom 
• Å gi den enkelte medarbeider mulighet til å utvikle sin kompetanse til beste for brukerne, Marker 

kommune og seg selv.   
• Å fokusere på videreutvikling av arbeidsprosesser, gode lederdialoger, og mer kreativ bruk av teknologi 

og kompetanse.  

• Forpliktende samspill mellom medarbeidere og ledere om innsats mot felles mål 
• Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger 
 

4.1.3. Sikrer et helsefremmende arbeidsmiljø gjennom 
• Å ha et arbeidsmiljø som er preget av trygghet, trivsel og respekt. 
• Å legge vekt på et mestringsklima der medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre 

hverandre gode  

• Å sette fokus på nærvær og oppfølging av medarbeidere som i perioder er ute av arbeidsfellesskapet 
(IA-oppfølging) 

• Administrativ og politisk ledelse som kjenner til og er engasjerte i det forebyggende HMS-arbeidet i 

Marker 
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4.2. Ansvarsbevisste medarbeidere 
Marker kommunes medarbeidere er ansvarlige og selvstendige med innflytelse over egen arbeidssituasjon, 

og har ansvar og plikter som følge av sin stilling og sitt ansvarsområde.  

 

Medarbeidere i Marker kommune  

 viser initiativ og samarbeidsvilje, og utvikler sin kompetanse til beste for tjenesten og virksomhetens 

mål  

 er profesjonelle og ansvarsbevisste i utførelse av arbeidsoppgavene  

 er redelige og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver  

 er inkluderende og gode arbeidskollegaer 
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5. Mangfold, inkludering og likestilling 
 

 

Mål: 

Marker kommune tilrettelegger for mangfold, inkludering og likestilling på alle nivåer i organisasjonen 

 

 

 

Marker kommune skal gjennom en god livsfasepolitikk legge til rette for at medarbeiderne kan ta ut sitt 

potensial i alle faser av arbeidslivet. Dette er viktig fordi en god aldersfordeling og et bredt mangfold gir økt 
kompetansebredde og erfaringsgrunnlag i organisasjonen, samt et godt arbeidsmiljø. 

 

Strategier: 

o Vi har en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar medarbeidere og ledere i ulike livsfaser  

o Vi rekrutterer kvalifiserte medarbeidere i et mangfold som gjenspeiler sammensetningen av 

samfunnet 

o Vi har fokus på nærværs- og IA-arbeid 

o MOT-filosofien kjennetegner oss 

o Vi har et trygt, sikkert og helsefremmende arbeids- og læringsmiljø som preges av respekt for 

ulikhet og mangfold. 
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6. Innovasjon og utvikling 
 

 

Mål:  

Marker kommune er en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft, og som 

gir stadig bedre og mer effektive tjenester 

 

 

Marker kommune skal være innovativ og ta i bruk ny teknologi og nye organisasjons- og 

samhandlingsformer som understøtter samfunns- og tjenesteutvikling. Innovasjon i tjenesteutvikling og 

oppgaveløsning har betydning for arbeidsgiverrollen og forventninger til de ansatte. Ny kompetanse og 
ferdigheter må dyrkes fram. 

 

Strategier: 

 

 Marker kommune: 

• Bruker og videreutvikler digitale løsninger  

• Legger service- og brukertilfredshet til grunn for innovasjons- og forbedringsarbeidet 

• Har en strategi for hvordan vi tilegner oss innovative løsninger  
• Har en god og aktiv innovasjons- og delingskultur  

• Verdsetter medarbeidere og ledere som tenker og handler innovativt, skaffer seg ny kompetanse og 

utvikler egne ferdigheter 

• Samarbeider med eksterne aktører for å finne nye løsninger 
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7. Heltid – deltid 
 

 

Mål: 

Med utgangspunkt i en heltidskultur jobbes det i Marker kommune for at flest mulig av 

organisasjonens medarbeidere skal få de stillingsstørrelsene de ønsker seg 

 

 

 

Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent 
arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen. 

 

Marker kommune arbeider for en heltidskultur i arbeidslivet. Dette er viktig for et likestilt arbeidsliv, et 

robust arbeidsmiljø, rekruttering, likelønn og en lønn å leve av. 

 

Gjennom å arbeide for en heltidskultur ønsker vi å oppnå: 

o økt attraktivitet på arbeidsmarkedet 

o økt jobbtilfredshet hos de ansatte 

o redusert sykefravær 

o redusert bruk av overtid og ekstravakter 
o å unngå ufrivillig deltid 

 

8.1. Helhet og rekruttering 
I Marker kommune: 

o benytter vi som hovedregel ledige deltidsstillinger til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte 
o finner vi løsninger for hensiktsmessig bemanning med utgangspunkt i virksomhetenes faktiske 

behov 

 

8.2. Fleksibilitet 
I Marker kommune: 

o ivaretar vi de ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov, herunder kommunens 
livsfasepolitikk. Arbeidstidsordningene skal muliggjøre full yrkesdeltagelse frem til pensjonsalder. 

o organiserer vi tjenestene med arbeidstidsordninger som er tilpasset brukernes behov for gode, 

trygge og forutsigbare tjenester både på ukedagene og i helgene 
o tar vi i bruk vårt lokale handlingsrom, og finner gode, hensiktsmessige løsninger for å utvikle en 

heltidskultur i Marker kommune 
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8. Omdømme  
 

 

Mål:  

Marker er en attraktiv kommune med ledere og medarbeidere som bidrar til et godt omdømme 

gjennom å være kreative, kompetente, engasjerte og stolte  

 

 

Omdømme er summen av hvordan omverdenen oppfatter oss. Marker kommunes omdømme er avhengig 

av hvilke holdninger og kompetanse våre medarbeidere, ledere og politikere har. Det handler om hvordan 

vi kommuniserer og hvilken kvalitet vi har på tjenestene vi leverer. Vi bygger omdømme i alt vi gjør.  

Det har betydning blant annet for vår evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft, og for flyttemønster og 

pendlervilje. 

 

Kvalitet  

 Vi framstår som en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker oss nye arbeidstakere.  

 Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeiderne med kompetanse til å løse oppgavene de er satt 

til å gjøre.  

 Vi har ledere og myndiggjorte medarbeidere med høy faglig og etisk standard.  

 

Organisasjonskultur og organisasjonsidentitet  

 Vi fremmer positive, identitetsskapende prosesser ute i virksomhetene.  

 Vi har en organisasjonskultur som kjennetegnes av stolthet og lagarbeid på og mellom alle nivåer.  

 

Dokumentasjon  

 Vi dokumenterer våre kvaliteter som arbeidsgiver gjennom:  

 overordnet og virksomhetsvise visjoner, verdier og mål  
 kvalitet og resultater  

 etiske retningslinjer  

 rutinebeskrivelser  

 

Kommunikasjon  

 Vi opptrer som profesjonelle og proaktive informasjonspartnere overfor innbyggere, media og øvrige 

interessenter.  

 Vi deler med oss av de gode historiene, med en etisk bevissthet rundt valg av kommunikasjonskanal.  

 Vi videreutvikler og vektlegger god intern kommunikasjon gjennom kommunens intranett.  

 Vi framstår som en helhetlig og lett gjenkjennelig organisasjon, preget av positivitet og god 

serviceinnstilling.  

 Aktuell og relevant informasjon legges ut på Marker kommunes internettside.  

 Vi er bevisst på hvordan informasjon rettet mot publikum påvirker vårt omdømme som arbeidsgiver.  
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9. Fra ord til handling 
 

«Arbeidsgiverstrategi 2018 – 2030» skal være et overordnet strategidokument som synliggjør og bidrar til 

en forutsigbar arbeidsgiverpolitikk i Marker over tid, og samtidig møter behov for målrettet utvikling av 

kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Den overordnede strategien skal sammen med annet 
planverk bidra til at vi når målene i kommuneplanen, og vil rulleres hvert 4. år eller etter behov.  

 

Gjennomføring av strategien er et felles ansvar, der alle parter må være med å bidra. Vi må jobbe for å få til 

godt samspill og gode prosesser mellom ledere og medarbeidere, og mellom administrasjonen, folkevalgte, 

tillitsvalgte, vernetjenesten og eksterne aktører. Det gode samspillet er en forutsetning for å nå målene 

med strategien, og få til den utviklingen av arbeidsgiverstrategien som vi ønsker.  

 

Vi må utvikle god kompetanse om de seks ulike fokusområdene, være nysgjerrige på hvordan vi kan utvikle 

oss innen områdene, og bruke innsatsområdene aktivt ved vurderinger og valg av aktiviteter og tiltak i 
utviklingen av organisasjonen. Vi går ofte for fort på løsninger. For å finne de riktige tiltakene i arbeidet 

med innsatsområdene i strategien, skal god kunnskap og innsikt om behov vektlegges i vurderinger av 

hvilke løsninger som treffer best.  

 

Vi må være utforskende og etterspørre hva som er de virkelige behovene både i og utenfor organisasjonen, 

for å skape god utvikling på innsatsområdene. Det er rådmannens ansvar å sikre at det utarbeides 

handlingsplaner/tiltaksdel for å nå de fastsatte mål og strategier for utviklingen av Marker kommune som 

arbeidsgiver. 

 

Det er flere plandokumenter som må sees i sammenheng med arbeidsgiverstrategien, for eksempel IA-

handlingsplan og lønnspolitisk plan. Det skal også utarbeides spesifikke planer og strategier for enkelte 
områder, for eksempel kompetanse- og rekrutteringsstrategi. Disse planene/strategiene er temaplaner 

under arbeidsgiverstrategien, og viktige i arbeidet med å virkeliggjøre strategien.  

 

Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR  

Vi gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse. Fra våren 2017 benytter vi KS’ nye 

medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR. Dette er et forskningsbasert verktøy med måling av ti faktorer som 

er avgjørende for å oppnå og vedlikeholde et godt og stimulerende arbeidsmiljø, og levere gode resultater. 

Resultatene fra undersøkelsen brukes i medarbeider- og lederutviklingen i organisasjonen, og i oppfølging 

av arbeidsgiverstrategien for måling av utvikling.  

 

Rapportering og målstyring 

I Marker styrer vi etter resultat og kvalitet, med nedsatte arbeidsmål i samtlige virksomheter. Det handler 

om å tydeliggjøre visjoner, strategier og mål og omsette disse til konkrete handlinger og tiltak. I arbeidet 
med oppfølging av mål og innsatsområder i arbeidsgiverstrategien vil rådmannen gi føringer for enkelte 

målinger og indikatorer som skal være gjennomgående. I tillegg skal virksomheter utvikle egne målinger og 
indikatorer basert på egne mål og tiltak. Arbeidet med å definere gode indikatorer er en kontinuerlig 

prosess som hele tiden vil være under utvikling.  

 

Kommunens årsmelding skal gi en overordnet oppsummering av hvordan strategien har blitt jobbet med 

det siste året, og tertialrapportene vil vise til ulike tiltak som det jobbes med gjennom året. Aktivt arbeid 

med innsatsområdene i de ulike virksomhetene synligjøres i de ulike årsrapportene på virksomhetsnivå. 
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