
 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014, sak 65/14 



  

 

Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre gode holdninger og verdier overfor medarbeidere og tjenestemottakere hver eneste 

dag. Det handler også om evne til å frigjøre kompetanse og kreativ kapital i organisasjonen.  

Kommunen har et unikt oppdrag i samfunnet gjennom å tilby et mangfold av ulike tjenester omkring de viktigste rammene i innbyggernes liv. Kommunen 

forvalter store ressurser og høy kompetanse. Som arbeidsgiver har vi et ansvar for å utvikle og levere gode tjenester til innbyggerne. For å få til dette, må vi 

arbeide i team med medarbeiderne.  

Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvar for alle kommunens ansatte og et direkte arbeidsgiveransvar overfor rådmannen. 

Arbeidsgiverstrategien er plattformen for god ledelse i Molde kommune. Den viser hvilke krav som stilles til ledere på alle nivå i organisasjonen, samtidig som 

den klargjør forventninger vi har til våre medarbeidere. Arbeidsgiverstrategien bygger på vårt felles verdisett og en grunntanke om at vi sammen tar ansvar for 

våre felles utfordringer. Strategien er derfor en viktig referanse både for folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og medarbeidere.  

Arbeidsgiverstrategien er det viktigste styringsdokumentet i arbeidet med kommuneplanens hovedmålområde Molde kommune skal være en attraktiv 

arbeidsgiver. Ingen kan lykkes alene, men alle kan lykkes sammen. Rollebevissthet, tillit og samarbeid er gode stikkord, og det er viktig å være fortrolig med 

tilgjengelige verktøy og veivisere.  

Jeg ønsker lykke til med å videreutvikle attraktive arbeidsplasser som gir gode tjenester. Det skal være meningsfylt, utfordrende og utviklende å jobbe i Molde 

kommune. Husk at det er gjennom arbeidsplassene, der tjenestene gis, at vi bygger vårt omdømme.  

 

 

 

Det store arbeidsgiveroppdraget    

 

Arne Sverre Dahl 

Rådmann 
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Side 4 

1. Derfor har vi en arbeidsgiverstrategi 

1.1 Hva handler arbeidsgiverstrategien om? 

Organisasjonen Molde kommune er stolt arbeidsgiver for 2 000 ansatte. I løpet av et år er 

rundt 4500 personer innom kommunen som arbeidstakere. Sammen leverer vi et mangfold av 

tjenester til kommunens 26 000 innbyggere i alle aldre.  

Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og 

praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Arbeidsgiverstrategien beskriver hvordan 

kommunens politiske og administrative ledelse skal forvalte sin rolle for å være en attraktiv 

arbeidsgiver. 

Arbeidsgiverstrategien skal også bidra til at organisasjonen når Kommuneplanens mål for tjenesteleveranse og samfunnsutvikling gjennom målrettet 

organisasjonsutvikling og systematisk oppfølging av medarbeidere og ledere.  

Det stilles krav til alle ansatte, men de skal også gis tillit og støtte. Ivaretar vi arbeidsgiverrollen på en god måte, er det lettere å ta i mot utfordringer og levere 

nødvendige, tidsriktige og effektive tjenester med faglig stolthet. Brukerne våre skal alltid være i fokus.  

 

Kommunens visjon er Molde stikker seg ut og hensikten er at kommunen skal stikke seg ut på en positiv måte. Visjonen symboliserer viljen til å yte noe ekstra 

hos både folkevalgte, ledere og medarbeidere. For kommunen som arbeidsgiver er det et symbol på at vi stikker oss ut på en positiv måte overfor brukerne av 

tjenestene våre. Organisasjonens felles verdigrunnlag er ROSE og gjennom de grunnleggende verdiene respekt, omsorg og samarbeid skal vi drive en 

effektiv organisasjon. Gjennom ROSE bygger vi sammen en god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø. Vårt felles verdisett skal prege vår hverdag og 

motivere oss til å yte vårt beste overfor brukerne våre. Gjennom ROSE-filosofien blir det tydelig hvilke forventninger vi skal ha til hverandre og hva som skal 

kjennetegne oss som organisasjon, både internt og eksternt. 
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1.3. Etikk 

 

Molde kommune legger stor vekt på redelighet, 

ærlighet og åpenhet i sin virksomhet, og det stilles 

høye krav til den enkelte medarbeiders etiske 

holdninger i sin virksomhet for kommunen. De etiske 

retningslinjene skal være en veileder til å handle godt 

og forsvarlig i ulike situasjoner. Åpenhet og ærlighet 

skal prege kommunens virksomhet, og være 

grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til 

innbyggerne. 

Etiske retningslinjer ble revidert og politisk behandlet 

høsten 2011.  

I forbindelse med retningslinjene, er det utarbeidet en 

et refleksjonshefte, som er delt ut til alle ansatte og 

folkevalgte. Det er også laget en veileder for lederne i 

arbeidet med etikk på arbeidsplassene.

../../../../../ledelsen/personaloglederhandboka/IA/Documents/Etiske%20retningslinjer.pdf
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1.4 Forståelse av arbeidsgiverrollen  

Arbeidsgivers oppgave er å sikre gode tjenester til brukerne. Arbeidsgiverrollen skal utøves i 

tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, kommunens overordnede strategier og interne 

regelverk. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for et godt samarbeid med arbeidstakerne.  

Medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte organ og andre utvalg, og 

gjennom ordningen med tillitsvalgte. Et godt samarbeid forutsetter evne og vilje til åpen dialog 

i trepartssamarbeidet, altså folkevalgte, administrativ ledelse og tillitsvalgte.  

Kommunestyret er det øverste arbeidsgiverpolitiske organ. Ingen folkevalgte har 

arbeidsgiverrolle som enkeltrepresentanter. Arbeidsgiverfunksjonen kommer til syne i 

møtesammenheng og i form av vedtak i de ulike styrer, råd og utvalg.  

Politikernes hovedoppgave er å sette mål, fastsette rammebetingelser, tildele ressurser, gi ansvar og evaluere. Kommunestyret delegerer 

arbeidsgivermyndigheten til rådmannen. Som øverste administrative leder, er rådmannen administrasjonens kontaktperson overfor den politiske ledelsen.  

Det ansvar og den myndighet som er lagt til rådmannen, er utgangspunktet for ansvars- og arbeidsdeling og videredelegering av fullmakter i administrasjonen. 

Rådmannen, stabslederne og enhetslederne har fullt økonomi-, personal-, fag-, informasjons- og administrasjonsansvar. Disse lederne har egne lederavtaler, 

der ansvar, fullmakter, forventninger og resultatmål er beskrevet. KF-lederne rapporterer til sine styrer. 

Alle ledere med personalansvar i Molde kommune er arbeidsgiverrepresentanter med det ansvar og de plikter som følger av vedtatt arbeidsgiverstrategi. 
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2. Utfordringer, mål og strategier 

2.1 Utfordringer 

Kommunen har et kontinuerlig behov for å rekruttere nok og hensiktsmessig arbeidskraft. 

Dette er krevende i et arbeidsmarked i endring, der mangelen på arbeidskraft skaper 

konkurranse. Vi skal sikre oss nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre våre oppgaver 

på en effektiv og samfunnstjenlig måte.  

Organisasjonen må også forholde seg til de økonomiske rammevilkårene som foreligger til 

enhver tid. Den økonomiske situasjonen er krevende, samtidig som kommunen skal levere 

kvalitetsmessig gode nok tjenester, til alle innbyggere.  

 

Vi definerer kommunens hovedutfordringer som arbeidsgiver slik: 

 Behovet for kompetanse og arbeidskraft/rekruttering 

Det økende behovet for kompetanse og arbeidskraft i kombinasjon med et stramt arbeidsmarked, gjør at vi må jobbe med gode løsninger på flere fronter. 

Internt skal vi jobbe med målrettet utvikling av ansatte, kontinuerlig forbedringsarbeid i forbindelse med oppgaveløsning og organisering av arbeidet. 

Eksternt må vi samarbeide med andre aktører som nabokommuner, fylkeskommune, lokalt næringsliv, utdannings- og forskningsmiljø og NAV EURES. 

 Behovet for god økonomistyring og effektiv ressursforvaltning 

Det er en realitet at det ikke alltid følger med friske ressurser når kommunen skal utføre nye oppgaver. For å opprettholde kommunens økonomiske 

handlingsrom, forutsetter det at organisasjonen har oversikt over og stimulerer til god ressursutnyttelse til beste for innbyggerne. Effektivisering gjennom 

kontinuerlig forbedringsarbeid og innovative prosesser, skal prege måten vi løser oppgavene våre på. 
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 Behovet for deltakelse  

For å nå målene våre, må alle i Molde kommune delta aktivt i forbedringsarbeidet. Vi har et felles ansvar for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø, og 

derfor må vi motivere og engasjere for å få alle med. I møte med innbyggerne (som også er våre brukere) og samfunnet for øvrig, skal vi oppleves som et 

fellesskap, der vi tar ansvar for hverandre. Vi har ulike roller, og den enkelte skal være bevisst og lojal mot sin rolle. Vi vil tydeliggjøre at både brukere, 

pårørende, frivilligheten, næringslivet og innbyggerne for øvrig skal inviteres til å delta i kommunens utviklings- og innovasjonsarbeid. Slik skaper vi godt 

grunnlag for forbedring og involvering. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Mål og strategier 

Arbeidsgiverstrategien tar utgangspunkt i Kommuneplanens hovedmål Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Det vil si at kommunen skal være 

et naturlig førstevalg for ansatte og ved nyrekruttering. For å kunne si noe om hvorvidt kommunen lykkes med å nå dette målet, har vi utarbeidet et sett med 

strategier knyttet opp mot fire definerte hovedaktiviteter. Hovedaktivitetene regnes som kjerneoppgavene i personalledelse på alle nivåer i organisasjonen. 

Gjennom kommunens BMS-system måles og evalueres organisasjonens ledere på medarbeider- og brukertilfredshet.  Medarbeiderne er den viktigste 

enkeltfaktor når det gjelder å utvikle og effektivisere tjenesteproduksjonen i kommunen. Det er derfor behov for å få innsikt i de ansattes arbeidssituasjon og 

kompetanse som et grunnlag for å utvikle forbedrings- og effektiviseringstiltak. 
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3. Forventninger til arbeidsgiverrollen 

De fire hovedaktivitetene skissert ovenfor regnes som kjerneoppgavene i personalledelse på 

alle nivåer i organisasjonen.  

Rådmannen har høye forventinger til resultatoppnåelse og god ivaretakelse av 

arbeidsgiverrollen innenfor hvert av disse områdene. 

3.1 Rekruttering 

Rekruttering handler om å tiltrekke og ansette ledere og medarbeidere. Kommunene står ovenfor et arbeidsmarked i endring, der mangel på arbeidskraft 

skaper konkurranse. I en framtidsrettet kommune som Molde er, må den politiske og administrative ledelsen sørge for videreutvikling av høy faglighet og god 

endringskompetanse både hos ledere og ansatte. Vi må kunne tilby attraktive arbeidsplasser i hele stillinger og lykkes med å rekruttere fagfolk med relevant 

kompetanse. Å ha et omdømme som en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver, vil være en absolutt forutsetning for å kunne trekke til seg riktig og kvalifisert 

arbeidskraft. 

Særlig må det jobbes strategisk med rekruttering av unge. Vi må oppsøke og invitere ungdom og deres foresatte for å gjøre mulighetene i kommunen bedre 

kjent. Vi må komme i dialog med aktuelle grupper av fremmedspråklige og arbeidsinnvandrere som innehar ulike former for kompetanse organisasjonen har 

behov for, både på kort og lang sikt. Det er nødvendig å tenke nytt rundt bruken av virkemidler for å nå fram til målgruppene.
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Rådmannen forventer at rekruttering er en høyt prioritert oppgave for ledere på alle nivå. Målrettet omdømmebygging er en viktig aktivitet i dette arbeidet. Det 

kan være nyttig for ledere og medarbeidere i fellesskap å reflektere over hvordan de omtaler egen arbeidsplass. Det gjelder både internt kolleger i mellom, til 

familie, venner og bekjente og i sosiale medier. Slik skapes bevissthet, gode holdninger og felles kultur på arbeidsplassen. Det er viktig å være proaktiv, og en 

strategi for å lykkes er å innføre et startprogram for alle nyansatte. 

Å rekruttere gode ledere handler om å tydeliggjøre forventinger til ledelse, hvilke rammebetingelser som gjelder og synliggjøre at ledelse som fagfelt og 

lederutvikling prioriteres.  

Rekruttering av ansatte skal ivareta likestilling mellom kjønnene og fravær av diskriminering på bakgrunn av alder, etnisitet, seksuell orientering, tro og livssyn 

og funksjonshemming. 

 

Kommunens lønnspolitikk er et viktig bidrag for å tiltrekke, rekruttere og beholde ansatte, samt å fremme resultatoppnåelse.  

Utvikling av medarbeidere skal sørge for at organisasjonen har rett kompetanse på rett sted, og at ansatte tar i bruk og utvikler sine ressurser til det beste for 

brukerne av våre tjenester. Ledere og medarbeidere skal oppleve at de blir utfordret og blir stilt krav til, samtidig som de gis tillit og aktiv støtte. Når 

medarbeiderne opplever mening og engasjement for arbeidet, motiverer det til økt ytelse og effekten blir bedre måloppnåelse. 

 

Molde kommune har som mål å ha myndiggjorte medarbeidere som får tatt i bruk sin kompetanse til 

det beste for tjenesteytingen. Stillingsbeskrivelsene tydeliggjør både generelle og spesielle 

forventninger kommunen har til medarbeiderne. Medarbeiderne skal oppleve mestring og trivsel, som 

igjen gir gode tjenester. Tillitsvalgtapparatet og vernetjenesten er aktive medspillere i arbeidet med 

god informasjonsflyt, åpenhet og involvering av alle ansatte. 
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Kommunen jobber kontinuerlig og systematisk med kompetanseutvikling, forankret i den strategiske kompetanseplanen. Der er en rekke verktøy  

for utvikling og kompetanseheving beskrevet. Hver enhet lager egne tiltaksplaner ut fra denne. Enhetene oppfordres også til aktiv bruk av kommunens 

hospiteringsordninger.  

Gjennom oppfølging av ansatte gjennom medarbeidersamtaler, sikrer vi at den enkelte får anerkjennelse og tilbakemelding på sitt arbeid.  

Ansatte skal også følges opp med fokus på faglig og personlig utvikling. 

3.3 Ledelse 

Ledelse handler om å skape forventede og nødvendige resultater gjennom involvering og samarbeid. En god leder utfordrer, stiller krav og støtter sine 

medarbeidere. Ledere i Molde kommune utøver sin rolle i tråd med våre felles verdier i ROSE, overordnede mål og innenfor fastsatte rammer. Det er 

avgjørende at lederne bruker sitt handlingsrom for å være rustet til å møte både dagens og fremtidens utfordringer. Lederne har en sentral posisjon i 

organisasjonen som rollemodeller og kulturbærere.  

Rådmannen iverksetter tiltak og aktiviteter innen lederutvikling og lederoppfølging. Det er viktig at kommunens ledere har en helhetlig forståelse av 

kommunens samlede oppgaver i utøvelsen av sitt lederskap. Ledere har et selvstendig ansvar for å oppdatere seg både innen fagfeltet ledelse og eget 

fagområde. Lederen skal sørge for hensiktsmessig organisering, skal styre innenfor økonomiske rammer og legger til rette for en innovativ kultur.  

Lederne skal ha god kunnskap om lov- og avtaleverk. Dette gjelder både sentrale føringer og lokale regelverk 

og prosedyrer. Til sammen gir disse felles føringer for videreutviklingen av kommunen som handlekraftig 

organisasjon.  I tillegg til det som er regulert i lov- og avtaleverk, ligger det et handlingsrom i arbeidsgivers 

styringsrett. Det er viktig at lederne bruker styringsretten, der dette er på sin plass, til beste for våre brukere. 

Styringsretten ligger som grunnlag for ethvert arbeidsforhold og gir arbeidsgiver rett til å lede, organisere, 

fordele og kontrollere arbeidet overfor arbeidstakerne. Når det er nødvendig, kan arbeidsgiver omorganisere, 

omfordele og omplassere ansatte, samt avvikle arbeidsforhold.



Side 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 15 

3.4 Organisering av arbeidet  

Det er en forutsetning at arbeidet i organisasjonen har en god og hensiktsmessig fordeling. God koordinering av ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver er 

avgjørende for velfungerende arbeidsplasser. Vi skal bygge kultur for forbedring og samarbeide godt både internt i enhetene, på tvers av enheter og 

fagområder og med eksterne aktører. Slik vil vi oppnå en mer effektiv og veldrevet organisasjon. 

Gjennom kommunens godt etablerte trepartssamarbeid og arenaer for medbestemmelse, skal vi jobbe med å videreutvikle gode arbeidstidsordninger og 

forvalte kommunens lønnspolitikk på en god måte. Organisering og tilrettelegging av en heltidskultur er god samfunnsøkonomi og kommer både arbeidstaker, 

arbeidsgiver og brukerne av kommunens tjenester til gode.  

 

Rådmannen legger til rette for læring og utvikling i organisasjonen og forventer at lederne kommuniserer og tar i bruk ny kunnskap på enhetene. Vi oppnår økt 

involvering og medbestemmelse for den enkelte gjennom god opplæring i bruk av forbedringstavler og andre Lean-verktøy. Bruk av e-læring blir sentralt i 

opplæring og kommunikasjon av viktig informasjon på alle områder. 

 

For at Molde kommune skal kunne tilby tjenester av god kvalitet og være en attraktiv arbeidsplass også i fremtiden, må vi tenke nytt 

og utradisjonelt. Innovasjon er ideer omsatt til en bedre praksis som skaper merverdi i organisasjonen og for brukerne. I 

innovasjonsbegrepet ligger en kontinuerlig søken etter og genuin interesse for bedre løsninger. Innovasjon kan være både å skape 

noe helt nytt, men det er også mindre forbedringer av eksisterende løsninger.  

 

Bruk av ny forskning, teknologi og digitale løsninger skal prioriteres både i tjenesteyting og interne prosesser. Lederne skal holde seg 

oppdatert på nye digitale løsninger, som kan bidra til effektive og enda bedre tjenester. Dette er helt avgjørende for å lykkes med 

forbedringsarbeidet i organisasjonen. 

Som den største arbeidsgiveren og tjenesteleverandøren i kommunen, yter vi tjenester til alle innbyggerne våre hver eneste dag. Det er svært verdifullt for 

kommunen når noen ønsker å yte noe tilbake. Vi skal aktivt informere, oppmuntre til, verdsette og imøtekomme frivillighetens bidrag i vår arbeidshverdag. 
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4.1 Arbeidsgiverstrategiens plass i kommunens plansystem 

Modellen illustrerer sammenhengen mellom 

kommunens plansystem, som viser til at alle 

sentrale plandokumenter er basert på 

kommuneplanens fire hovedmålområder - 

rollen som samfunnsutvikler, 

tjenesteleverandør og arbeidsgiver, samt 

kommunens økonomi og organisasjon.  

Modellen viser kun til overordnede 

plandokumenter. Under hver av disse finnes 

en rekke underliggende planer. For 

arbeidsgiverstrategiens del, er dette 

tydeliggjort spesielt. 

Andre dokumenter tilknyttet iverksetting av 

arbeidsgiverstrategien, finner du på siste 

side. 
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4.2 Felles føringer og lokalt handlingsrom 

Arbeidsgiverstrategien gir felles føringer for utviklingen av Molde kommune som attraktiv arbeidsgiver. Strategien beskriver hvordan forvaltning av 

hovedaktivitetene i arbeidsgiverrollen også skal bidra til at kommunen oppnår ønskede resultater for tjenesteyting og samfunnsutvikling.  

Organisasjonen Molde kommune består av en rekke tjenesteområder, som hver har sine fagspesifikke mål og strategier. Disse kommer i tillegg til 

kommunens felles planer. Den overordnede arbeidsgiverstrategien må spisses mot lokale og tjenestespesifikke behov og forutsetninger, og slik sikre 

innbyggerne gode tjenester. 

I praksis betyr dette at ledere skal ivareta arbeidsgiverrollen som en integrert del av fag- og tjenesteutviklingen. Lokal tilpasning og utøvelse av 

arbeidsgiverrollen, skal ta utgangspunkt i den overordnede arbeidsgiverstrategien på en måte som ivaretar medbestemmelse. 

4.3 Gjennomføring og oppfølging av arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien skal være med å tydeliggjøre en forutsigbarhet overfor ansatte, samt ivareta 

behovet for målrettet kontinuerlig utviklingsarbeid. Arbeidsgiverstrategien følger 

kommuneplanperioden fram til 2022, og skal rulleres hvert 4. år på overordnet nivå. 

Med utgangspunkt i hovedaktiviteter og strategier som er definert under punkt 2.2, setter den enkelte 

enhet opp egne tiltak og legger disse inn i sin årlige tiltaksplan. Gjennom medarbeidersamtaler 

ivaretas oppfølging og utvikling av den enkelte medarbeider. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


