
 

Arbeidsgiverplattform  
- arbeidsgiverstrategi  
- personalhåndbok 

---- 

Definisjoner 
 

ARBEIDSGIVERPLATTFORM  

er verdiene, holdningene og handlingene kommunen som arbeidsgiver 
praktiserer og står for i forhold til de ansatte. Arbeidsgiverpolitikken 
bidrar til at kommunen når sine overordnede mål i tjenesteytingen. 
Arbeidsgiverpolitikken er forankret i kommunestyret gjennom 
kommuneplanen og handlings- og økonomiplanen.  

  
→ Kommunestyre-

vedtak  

 

 

  

ARBEIDSGIVERSTRATEGI  

er tiltak og handlinger som konkretisere og realisere 
arbeidsgiverplattformen, blant annet for å rekruttere, utvikle og beholde 
medarbeidere, og ivareta kommunens evne til utvikling og nyskaping 

  
→ Kommune-

direktørens 
prosess  

 

 

Arbeidsgiverplattform  
 

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret i møte 25, februar 2021, og har et 12 års perspektiv. 

De prioriterte satsingsområdene i samfunnsdelen blir fulgt opp i det årlige arbeidet med 
handlings- og økonomiplan, i arealplanen og i andre planer, utredninger og saker.  
 
"Sammen får vi det til"  ble valgt som slagord i forrige samfunnsdel, og det videreføres i til ny 
kommuneplan. Slagordet fylles med innhold gjennom disse satsingsområdene: 
 
Sammen om gode hverdagsliv 
Sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn 
Sammen om en grønnere kommune 
Sammen om samfunnssikkerhet og god beredskap 
Sammen om bærekraftig arealbruk 
Sammen i Lillehammer-regionen 
Bærekraftig økonomi 
En organisasjon som samskaper 
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I satsingsområdet «En organisasjon som samskaper» ligger arbeidsgiverplattformen, med 
hovedmål og delmål.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Til dette er det formulert 7 delmål, med overskriften «Det får vi til gjennom»:  

 

 

  

Å videreutvikle kommunen som 
en arbeidsplass med 

ansvarsbevisste, myndiggjorte og 
kompetente medarbeidere som 

er kjent med og bruker 
handlingsrommet.

Ledere som arbeider 
styrkebasert og bygger kultur for 
læring, forenkling og forbedring.

Å arbeide aktivt med god 
økonomistyring og effektiv 
tjenesteproduksjon i hele 

organisasjonen.

Å arbeide målrettet med 
likestilling i et inkluderende 

arbeidsmiljø som ivaretar ulike 
livsfaseutfordringer.

Godt samspill, god rolleavklaring 
og respekt for hverandres roller 

som folkevalgte/ledere/ 
ansatte/tillitsvalgte/

verneombud.

Å sikre de ansattes rettigheter og 
fremmer et trygt arbeidsmiljø for 

alle. Ansatte og tillitsvalgte 
medvirker aktivt i 
utviklingsarbeid.

Å utvikle nye løsninger sammen 
med andre, ikke bare internt i 

kommunen, men også med 
innbyggere, næringsliv, frivillige 

organisasjoner og forsknings-
og utviklingsmiljøer.

Hovedmål  
Vi er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for å tiltrekke og utvikle 

kompetente og initiativrike medarbeidere og ledere. Vi samhandler og 

samskaper for å finne løsninger og utvikle tjenestene, og bidrar til at 

innbyggerne har tillit til kommunen. 
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Arbeidsgiverstrategi   
 

“Sammen får vi det til!” og «en organisasjons som samskaper» er stikkord i 
arbeidsgiverplattformen som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. 
Arbeidsgiverstrategien i Gausdal kommune skal sørge for at ledere og ansatte arbeider i 
felles retning for å nå kommunens hovedmål, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, i 
handlings- og økonomiplanen, og i tjenesteutviklingen knyttet til lov og forskrift.  

I prosess:  

Med utgangspunkt i hovedmål og delmålene i denne arbeidsgiverplattformen har ledere, 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud våren 2021 begynt en prosess med oppfølging og 
konkretisering, og evt. videreutvikling av det vi har. jfr. oversikten nedenfor.  

  

---- 

 

Verdigrunnlag og ledelsesprinsipper  

I verdigrunnlaget ligger verdigrunnlag for alle ansatte og prinsipper for ledelse:  
 
 

VERDIGRUNNLAG i Gausdal kommune 

• LOJALITET  

• RESPEKT OG 
OMSORG  

• TRIVSEL OG 
MEDVIRKNING  

• Vi er lojale overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas  

• Vi viser respekt og omsorg for hverandre  
og for brukerne av våre tjenester  

• Vi skaper trivsel på arbeidsplassen ved at alle medarbeiderne tar 
ansvaret for helheten og bidrar med sine evner og kunnskaper  

 

STYRKEBASERTE LEDELSESPRINSIPPER i Gausdal kommune 

M ESTRINGSORIENTERT 

O MSORG 

T YDELIGHET  

O MSTILLING  

R ESULTATER   

- Vi viser tillit, vektlegger at den enkelte medarbeider utvikler seg, 
opplever mestring og yter sitt beste  

- Vi jakter på styrker, gir anerkjennelse og viser omsorg  
- Vi er tydelige ledere som veileder, motiverer, myndiggjør våre 

medarbeidere og bidrar til rolleklarhet  
- Vi involverer, tenker nytt, jobber kunnskapsbasert og er innovative. 

Lederen er drivkraften i omstillingsprosesser  
- For å nå kommunens mål stiller vi krav til resultater  

 

Ledelsesprinsippene danner ordet MOTOR. Det er lett å huske, men betyr også at lederen 
skal være motor og kulturell arkitekt i organisasjonen.  

 

 



4 
 

Medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling – 10 -faktor 

10-faktor er medarbeiderundersøkelsen vi bruker (den er forskningsbasert, og utarbeidet av KS). De 

ti faktorene danner grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Denne gjennomføres 

annethvert på.  

Navn på faktor Beskrivelse av faktoren  

1. Oppgavemotivasjon Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves 
som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre 
jobbmotivasjon). 

2. Mestringstro Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen 
kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng. 

3. Selvstendighet Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og 
gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og 
innen en definert jobbrolle. 

4. Bruk av 
kompetanse 

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante 
kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. 

5. Mestringsorientert 
ledelse 

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg 
og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren 
opplever mestring og yter sitt beste. 

6. Rolleklarhet Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben 
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. 

7. Relevant 
kompetanse-
utvikling 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til 
enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy 
kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, 
uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 

8. Fleksibilitetsvilje Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte 
å jobbe på til nye behov og krav. 

9. Mestringsklima I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 
gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. 

10. Nytteorientert 
motivasjon 

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt 
prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke 
godt dokumenterte, positive effekter. 

 

I handlings- og økonomiplan vedtatt i 2018  er dette målet for arbeidsmiljøet i Gausdal kommune 

formulert: 

«Jeg er stolt av arbeidsplassen min. Vi har et arbeidsmiljø der jeg yter mitt beste og blir anerkjent for 

jobben jeg gjør.»  

Tiltak som kan støtte opp under dette arbeidet: 

• Enhetene/avdelingene tar vare på de gode fortellingene om når de lykkes. Fortellingene 
brukes aktivt for å styrke organisasjonskulturen. 
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• Ledelsen engasjerer og involverer, utfordrer og støtter. 

I tillegg er det valgt ut 2 faktorer som en mener er særlige viktige framover for Gausdal kommune 

som organisasjon. Det er utarbeidet målformuleringer knyttet til dem, og de skal også være 

utgangspunkt for videre arbeid med arbeidsmiljø, medarbeiderutvikling og ledelse: 

Faktor 8. Fleksibilitetsvilje 

“Jeg bruker min kunnskap og mine ferdigheter, påtar meg nye oppgaver og samarbeider med andre 

til det beste for innbyggerne i Gausdal kommune.”   

Faktor 9: Mestringsklima 

«For å styrke hverandre og tjenesten, deler vi kunnskap, gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger 

og heier på våre kollegaer i Gausdal kommune.» 

Tiltak som kan støtte opp under arbeidet: 

• Kollektiv refleksjon og styrkebasert tenkning brukes systematisk som metode. 

Styrkebasert tilnærming handler om å studere situasjoner der vi lykkes, samt å reflektere i fellesskap 

rundt hva som er grunnen til dette og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen for å skape enda 

bedre tjenester og arbeidsmiljø. 

 

Etiske retningslinjer  

Formål:  

Ønsket omdømme er at Gausdal kommune overfor innbyggere, ansatte og samarbeidsparter 
framstår som kvalitetsbevisst, serviceorientert og åpen.   
 
Folkevalgte og ansatte skal overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for 
kommunen sin virksomhet. Dette innebærer også å forholde seg lojalt til vedtak fattet av 
folkevalgte og administrative organ. 
 
Innhold:  

De etiske retningslinjene omhandler følgende tema:  

• myndighetsmisbruk  

• gaver og andre fordeler  

• integritet, interessekonflikter, 
habilitet  

• bruk av utstyr, biler mv. 

• innkjøp  

• taushetsplikt  

• ledelse  
 

 
De etiske retningslinjene ble vedtatt i kommunestyret i juni 2016.  
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Personalhåndboken 
 

Personalhåndboken er et verktøy i arbeidsgiver- og personalarbeidet. Her finnes reglement, 
retningslinjer og skjema til nytte i det daglige arbeidet. Den ligger i TQM, som alle ledere og 
ansatte har tilgang til. Noen dokument ligger på hjemmesiden, som kommunale planer. 

Kommuneplanens samfunnsdel- 

arbeidsgiverplattform 

Håndbok for styring, arbeidsgiverstrategi, 

ledelse og internkontroll 

Handlings- og økonomiplan – fokusområder  Etiske retningslinjer  

Verdigrunnlag Organisasjonskart 

Styrkebaserte lederprinsipper Delegeringsreglement 

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, men 

maler for oppfølgingstiltak 

Retningslinjer for lokal lønn  Mal for utviklingssamtale 

Informasjonsstrategi   Retningslinjer for bruk av sosiale medier  

Ansettelsesreglement  Arbeidsreglement  

Rekruttering - prosedyre for utlysning og 

ansettelse, mal for intervjuguide og for 

referanseinnhenting  

Helse- miljø- og sikkerhet (HMS,) 

avtale med bedriftshelsetjenesten, med årsplan 

for arbeidet   

Oppfølging av sykemeldte, med maler og 

skjema 

Verneombudsordninger  

Vernerunde – sjekkliste og mal for 

handlingsplaner  

Avviksmeldinger- og kontroll 

Oversikt over velferdstiltak  Påskjønnelse-reglement  

Introduksjon for nyansatte – oversikt Ny som leder i Gausdal kommune 

Permisjonsreglementet  Serviceplakaten  

Retningslinjer for ytringsfrihet og varsling  Retningslinjer for omstilling og nedbemanning  

Retningslinjer for klage etter arbeidsmiljøloven Beredskapsplan ved streik 

Retningslinjer for opphør av arbeidsforholdet 

ved aldersgrensen 

Reglement for kjøp og bruk av mobiltelefon  

 

Retningslinjer for røykfri arbeidstid i Gausdal 

kommune   

Retningslinjer og reglement for arbeidsrelatert 

ferdsel i trafikken     

Pensjons- og forsiktingsordninger for ansatte, 

med maler og skjema 

Informasjonssikkerhet og personvern – interne 

rutiner  

Kompetanseplanlegging – mal (utarbeides nå)  

 

Relevante lover mv. 

· Kommuneloven   
· Arbeidsmiljøloven 
· Ferieloven  
· Hovedtariffavtalen for kommunesektoren 
· Hovedavtalen for kommunesektoren 
· Særlover for tjenesteutvikling  


