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Sammendrag
Tilgangen på arbeidskraft kombinert med høye krav fra innbyggerne, vil skape nasjonale
utfordringer. KS anbefaler derfor at kommunene bruker tiden frem mot 2020 til å forberede
seg på disse utfordringer ved hjelp av en strategisk arbeidsgiverpolitikk. Gjennom
prosjektforum ved Universitetet i Oslo har prosjektgruppen fått i oppdrag fra KS å undersøke
hvor mange kommuner som pr. i dag jobber strategisk med arbeidsgiverpolitikk. I tillegg
undersøker vi om det å ha en arbeidsgiverstrategi bedrer kommunenes evne til å rekruttere,
beholde og utvikle medarbeidere. For å finne svar på dette har vi gjennomført en kartleggende
spørreundersøkelser blant kommuner i fem fylker, samt fokusgrupper i fem utvalgte
kommuner.

Våre funn i spørreundersøkelsen viser at ca. halvparten av kommunene har en
arbeidsgiverpolitikk som er strategisk. Gjennom våre dybdeundersøkelser ser vi at det ikke er
noe fasitsvar på hvordan kommuner velger å jobbe med arbeidsgiverstrategi. Hvordan hver
enkelt kommune jobber vil avhenge av deres utfordringer og muligheter. Forankring i hele
organisasjonen blir trukket frem som en vesentlig faktor for å oppnå effekter av strategien.
Kommunene trekker imidlertid frem at det kan være vanskelig å se en klar årsakssammenheng
mellom strategi og effekt. Ved hjelp av en kontinuerlig sirkel forsøker vi derfor å peke på
disse effektene og hvordan en strategisk arbeidsgiverpolitikk kan påvirke kommuners evne til
å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Sirkelen illustrerer ringvirkninger og sirkulære
prosesser som samlet bidrar til at kommunen oppnår bedre tjenester og mer fornøyde
innbyggere.
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1 Innledning
1.1 Prosjektets oppdragsgiver
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, med alle norske kommuner og
fylkeskommuner, samt 500 kommunale og interkommunale foretak som medlemmer. De
arbeider for å sikre medlemmene best mulige rammebetingelser for å kunne virkeliggjøre
visjonen om en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS driver et aktivt utrednings- og
dokumentasjonsarbeid og er en rådgivningsvirksomhet ovenfor medlemmene. De opptrer som
medlemmenes representant ovenfor staten og arbeidstakerorganisasjonene.

1.2 Bakgrunn for prosjektet
KS lanserte i 2007 “Stolt og unik - arbeidsgiverstrategi mot 2020”. Dette er et verktøy som
medlemmene kan bruke til videreutvikling av lokal arbeidsgiverpolitikk og lokale strategier.
Det pekes på utfordringer mot 2020 og i den forbindelse formuleres to mål, hvor et av disse er
tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft. Ut i fra dette settes det opp en
målformulering om at kommunene skal ha god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og
god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Utfordringen ble i 2009 fulgt opp gjennom heftet
“Rekruttere og Beholde! En strategi for arbeidskraft og rekruttering”. Målet med dette heftet
var å gi retning og inspirasjon til kommunenes eget arbeid på kort og langt sikt.

1.3 Problemstilling
Med bakgrunn i dette ønsket KS at prosjektet skulle undersøke om det å ha en
arbeidsgiverstrategi bedrer kommunenes evne til å rekruttere, beholde og utvikle
medarbeidere. I tillegg ønsket de en kartlegging av hvor mange kommuner som jobber
strategisk med arbeidsgiverpolitikk.
Av dette utledes følgende problemstilling:

Hva er status i dag med hensyn til lokalt vedtatte arbeidsgiverpolitiske strategier og
hvordan kan dette arbeidet bedre kommuners evne til å rekruttere, beholde og utvikle
medarbeidere?
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For å operasjonalisere problemstillingen har vi hatt følgende mål for prosjektet


Gi en oversikt over hvor mange kommuner som har utarbeidet en lokal
arbeidsgiverstrategi



Gi svar på hvordan kommunene med lokal arbeidsgiverstrategi har forankret denne i
organisasjonen



Gi et bilde over hva kommunene har valgt å fokusere på i sin arbeidsgiverstrategi.



Komme med konkrete eksempler på hvordan utvalgte kommuner har jobbet med sin
arbeidsgiverstrategi og hvilke effekter/gevinster de har oppnådd som en følge av dette
arbeidet.



Med bakgrunn i datainnsamlingen og erfaringer peke på suksessfaktorer for
kommunenes arbeid med lokal arbeidsgiverstrategi.
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2 Forståelsesramme – nasjonale utfordringer
og arbeidsgiverpolitikk
2.1 Utfordringer innen kommunesektoren
Kommunen er stilt ovenfor en rekke utfordringer, muligheter og problemer. Disse vil variere
etter kommunestørrelse, beliggenhet og andre forhold. Likevel kan det pekes på noen relativt
generelle utviklingstrekk som de fleste kommuner vil måtte tilpasse seg eller være aktive i
forhold til (Nesheim 2006:2). KS trekker frem tilgangen på arbeidskraft og økte krav fra
innbyggerne som viktige utviklingstrekk i sektoren.

De kommunale arbeidskraftutfordringene beskrives blant annet i St.prp. nr. 67 (2006-2007:9).
Behovet for arbeidskraft vil forsterkes av demografiske endringer i tiden fremover. Frem mot
2020 vil arbeidskraftbehovet være relativt konstant, for deretter å øke jevnt og kraftig frem
mot midten av århundret.

Statistisk sentralbyrå har foretatt framskrivninger av

arbeidskraftsbehovet for kommunesektoren, og dersom standarder og dekningsgrader holdes
konstant på 2003-nivået vil arbeidskraftsbehovet øke med omlag 70 prosent. Det vil alltid
være usikkerhet rundt slike prognoser, men det er ingen tvil om hovedtendensene.
Tjenestebehovet i befolkningen vil øke, samtidig som arbeidsstyrken blir eldre. Utfordringene
vil dreie seg om å få nok arbeidskraft med riktig kompetanse. For å kunne tiltrekke seg og
beholde arbeidskraften må kommunene fremstå som attraktive arbeidsgivere for potensielle
arbeidstakere, og i praksis vise seg som gode arbeidsgivere for medarbeiderne (Nesheim
2006:5).

Økte krav fra innbyggerne kommer som en følge av økt privat rikdom generelt i samfunnet.
Selv om utgiftene til offentlig tjenesteyting har vokst har også innbyggerne blitt mindre
fornøyd med det offentlige tjenestetilbudet (St.prp. nr. 67 2006-2007:11). Økt privat rikdom
skaper høye forventninger til hvilken velferd kommunene skal yte og kvaliteten på tjenestene.

2.2 Hvorfor strategisk arbeidsgiverpolitikk?
Tilgangen på arbeidskraft, kombinert med høye krav fra innbyggerne, vil skape utfordringer
innenfor kommunesektoren. KS anbefaler at kommunene bruker tiden frem mot 2020 til å
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forberede seg på disse utfordringene. En strategisk og god arbeidsgiverpolitikk anses som en
viktig del av dette arbeidet.

2.3 Fra personalpolitikk til arbeidsgiverpolitikk
Kjernebegrepet på 1980-tallet var personalpolitikk, og hovedfokus var relasjonen mellom
leder og medarbeider. I løpet av 1990-tallet ble man imidlertid mer bevisst på at det var de
menneskelige ressursene som skapte verdier. I 1996 erstattet KS begrepet personalpolitikk
med det mer offensive begrepet arbeidsgiverpolitikk og i dette nye begrepet lå også et utvidet
innhold. Det ble lagt større vekt på å utvikle relasjonen mellom medarbeider og bruker, og
koblingen mellom arbeidsgiverpolitikk og kvaliteten på de kommunale tjenestene ble løftet
frem. I 2007 ble begrepet ytterligere utvidet til også å gjelde utvikling av relasjonen mellom
kommunen som arbeidsgiver og arbeidsmarkedet (KS 2007:3).
Arbeidsgiverpolitikk defineres i dag av KS som
”de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor
medarbeiderne hver dag”

I begrepet ligger at man skal utvikle tre relasjoner:


relasjonen mellom leder og medarbeider/tillitsvalgt



relasjonen mellom medarbeider og innbygger/bruker/partner



relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidsmarked

Arbeidsgiverpolitikken må bygge på kommunenes unike roller, oppgaver, verdier og
kvaliteter. En god arbeidsgiverpolitikk vil utgjøre et felles verdifundament for folkevalgte,
ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i kommunen. Den bør fremme utvikling og
måloppnåelse, samt arbeidsmiljø og trivsel. En tydelig og god arbeidsgiverpolitikk vil også
kunne brukes i kommunikasjonen overfor omgivelsene for å øke kommunens attraktivitet (KS
2007:7).

I 2007 lanserer KS begrepet arbeidsgiverstrategi. Med dette menes en plan som skal bidra til å
konkretisere og realisere arbeidsgiverpolitikken gjennom en beskrivelse av nåsituasjon,
prioriterte mål og tiltak.
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3 Teori
3.1 Strategi og styringssløyfe
Selv om ordet strategi tradisjonelt har blitt definert på litt forskjellige måter, innebærer disse
definisjonene som regel noe i retning av at strategi er toppledelsens plan for å oppnå resultater
i samsvar med organisasjonens oppgaver og mål. Når man ser på strategi på denne måten vil
det innebære en formulering av mål, og deretter implementering av det man har formulert.
Mintzberg og Waters (1985:257) mener derimot at denne måten å se strategi på er svært
begrenset, og at man heller må se denne prosessen i et større perspektiv, slik at man tar i
betraktning de ulike måtene som strategier faktisk tar form. I denne sammenheng er
Mintzberg og Waters et utgangspunkt for å studere kommunenes ulike tilnærming til
strategiarbeid.

Demings styringssløyfe brukes for å forstå prosessene som kommunene går igjennom ved
innføring av nye strategier og tiltak. Demings sirkel er en form for styringssløyfe som brukes
kontinuerlig for å kvalitetssikre arbeidsprosessene i en organisasjon (Deming 1986:88). Ved å
tilføre noe nytt i en organisasjon eller endre på allerede eksisterende praksiser og analysere
resultatene som følge av dette, lærer man ifølge Deming (1986:88) hvordan fremtidens
produkter kan forbedres. Man begynner med andre ord å tenke langsiktig, noe som kan være
med på å sikre virksomhetens andel av markedet. Ulike organisasjoner i Norge benytter seg
av Demings sirkel for å kvalitetssikre sine arbeidsprosesser, deriblant kommuner.

Vi vil nå gi en nærmere forklaring av hver enkelt teori og beskrive de ulike måtene strategier
kan ta form, samt redegjøre for hvordan Demings sirkel forløper.

3.2 Tilsiktede og fremvoksende strategier
Mintzberg og Waters (1985:257) skiller mellom ulike typer strategier. Et hovedskille går
mellom strategi som en plan og strategi som et fremvoksende mønster av handlinger, disse to
kalles tilsiktet og fremvoksende strategi. Dersom man åpner opp for konseptet om strategier
som et fremvoksende mønster kan man være mer fleksibel underveis og dermed tilpasse
strategien til omgivelsene. Det er viktig å understreke at rene tilsiktede og fremvoksende

-5-

strategier er ytterpunkter, og det er sjeldent en vil finne strategier som er perfekte former av
de to. Man vil imidlertid kunne forvente å finne tendenser som går i retning av en av de to
ytterpunktene.

Den tilsiktede strategien er den som blir realisert helt som planlagt. Dette er den klassiske
definisjonen av strategi, hvor man formulerer mål og beskriver hvordan målene skal nås, før
man implementerer strategien og begynner arbeidet med å oppnå de gitte målene. En
fremvoksende strategi vil derimot vokse frem gjennom realiserte handlinger som etter hvert
danner et mønster, selv om dette ikke eksplisitt var planlagt. En og en handling eller tiltak blir
gjort, og over tid vil dette danne strategien. Disse to ytterpunktene kan forekomme hver for
seg, eller i samspill med hverandre.
Ingen av strategiene er bedre enn den andre, men de fungerer på ulike måter. Den
fundamentale forskjellen mellom de to kan sies å være at tilsiktet strategi fokuserer på retning
og kontroll, å få gjort det man ønsker å gjennomføre, mens fremvoksende strategier kan
tilpasses endringer i omgivelsene. Ved å definere strategien som planlagt og se på den som
tilsiktet, vil muligheten for tilpasning underveis på mange måter falle bort, da
oppmerksomheten vil rettes mot å nå de fomulerte målene. Tilsiktede strategier har også sine
fordeler. Ledere må lede og gi organisasjonen en følelse av retning. Mange tilsiktede
strategier er også et resultat av fremvoksende mønster man har observert i organisasjonen, og
som senere har blitt formalisert (Mintzberg og Waters 1985:270-271).
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3.3 Demings kvalitetssirkel - en læringssløyfe
Demings sirkel består av fire trinn; Planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering
(Deming 1986:86-89).

I første trinn fastlegges mål og prosesser som er nødvendige for å nå organisasjonens
overordnede strategi og krav. Det blir foretatt en slags kartlegging av nå-situasjonen i
organisasjonen, og ut fra denne lages en handlingsplan med tiltak og budsjett for å nå de
ønskede målene i strategien. Planlegging av endringstiltak krever ifølge Deming
forutsigbarhet (Deming 1986:88). For å kunne planlegge et tiltak til forbedring av
arbeidsprosessene i organisasjonen må man nemlig kunne forutse et mulig utfall av denne
endringen. I trinn 2 gjennomføres prosessene for endringstiltaket slik som planlagt i trinn 1.
Når dette er gjennomført foretar man i trinn 3 en måling og evaluering av de resultatene som
er oppnådd i løpet av gjennomføringen. Man ser altså på om tiltaket har hatt en effekt. For å
måle effekter kan eksempelvis bruk av statistisk metode benyttes for å unngå å trekke
feilaktige konklusjoner (Deming 1986:89). I fjerde og siste trinnet reflekteres det over hva
man har lært i forbindelse med gjennomføringen av endringstiltaket, og hvilke slutninger som
kan trekkes ut i fra evalueringen i forrige trinn. Har tiltaket hatt en effekt implementeres
tiltaket som en standardisert rutine i hele organisasjonen. Har endringstiltaket ikke hatt noen
effekt korrigeres planen eller målene justeres. Demings sirkel kan derfor også kalles en slags
læringssløyfe, fordi man i trinn 4 nettopp ser tilbake på sirkelens forløp og det reflekteres over
hva som har lært ved hjelp av prosessene.
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4 Data og metode
For å besvare problemstillingen og nå målsetningene for prosjektet, ønsket vi å samle
kunnskap om praksis og erfarte effekter ved å jobbe strategisk med arbeidsgiverpolitikk. I
tillegg skulle vi gi et bilde av antall kommuner med en strategi. Det var av den grunn naturlig
å velge en tilnærming som ville gi oss både breddekunnskap og dybdekunnskap. Patton
(2002:162) antyder at dersom en implementering av et program, i vårt tilfelle lokale
arbeidsgiverstrategier,

er

karakterisert

gjennom

en

prosess

der

man

tilpasser

implementeringen til lokale forhold, bør metodene for å studere denne prosessen være åpen
og utforskende. I tråd med denne oppfordringen har vi valgt å gjennomføre fokusgrupper og
studere relevante dokumenter i fem kommuner. For å fange opp breddekunnskapen
gjennomførte vi en spørreundersøkelse i et større utvalg kommuner.

4.1 Strategisk klyngeutvalg og metodiske valg
Med et utvalg begrenset til fem kommuner kan vi sikre at data får bedre kvalitet, ved at hver
enhet studeres grundigere (Hellevik 2005: 114). Strategisk klyngeutvalg (purposeful
sampling) karakterieseres ved å strategisk velge enheter som studeres i dybden, fordi de kan
gi kunnskap om sentrale elementer av interesse for studien (Patton 2002:46).

Fokusgrupper er den faktiske metoden vi har brukt for å produsere våre kvalitative data. En
fordel med gruppediskusjoner er at deltakerne kan supplere hverandre (Kalleberg 1982:144)
og nettopp dette aspektet ble viktig for oss i valg av metode. Vi så det som særlig relevant for
temaet som skulle diskuteres at det ble gitt rom for gruppedynamikk. Når informantene kan
spille på hverandre kan det utveksles informasjon som normalt ikke kommer frem i intervjuer
med enkeltpersoner. Det blir ved fokusgrupper en kvalitetssikring ved at diskusjonen foregår
mellom deltakerne.

4.2 Begrunnelse for valg av kommuner
KS valgte ut kommunene Sarpsborg, Mandal, Sør-Varanger, Nesset og Sør-Aurdal for oss. De
ble valgt fordi de ble ansett til å kunne gi god informasjon om ulike tilnærminger til
arbeidsgiverstrategier. De har en variert og ulik form for prioritering når det gjelder
arbeidsgiverpolitikk, men felles er at de alle har forankret sitt arbeid i en helhet og vært
strategisk i sin form (e-post 8. mai 2012).
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4.2 Mer om dokumentene
Relevante dokumenter og planer fra de utvalgte kommunene har blitt brukt både i forkant og
etterkant av fokusgruppene. Vi har samlet informasjon fra nettsider og fått tilsendt
nødvendige dokumenter etter å ha vært i kontakt med kommunene. Kommunens dokumenter
som omhandler arbeidsgiverpoltikk har vært sentrale i prosjektet og er vurdert slik de fremstår
som uttrykk for mål og praksis.

4.3 Nærmere om fokusgruppene
I alle kommunene gjennomførte vi to fokusgrupper. Den ene undersøkte hva kommunene så
som bakgrunn for strategiarbeidet, hvordan de hadde gjennomført prosessen, hva de la i
innholdet i strategien, arbeid med forankring og erfarte effekter. I tillegg gjennomførte vi en
fokusgruppe som skulle gi oss kunnskap om konkrete tiltak. Disse tiltakene er
lederutviklingskurs,

medarbeiderdag,

strategisk

kompetanseplan,

barnehageplan

og

personalutviklingskurs. Her var det på samme måte som i den første fokusgruppa lagt opp slik
at vi skulle få et så godt som mulig bilde av tiltaket. Intervjuguidene var semistrukturerte og
gikk relativt direkte på temaene vi ønsket informasjon om. Utvalget av deltagere til
fokusgruppene er ikke et representativt utvalg fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, men
strategisk valgt av hensyn til kunnskap om strategiarbeidet i kommunen. Kommunene satte
selv sammen deltakerne til de ulike gruppene, tilsammen er rådmenn, personalsjefer,
virksomhetsledere, verneombud og tillitsvalgte representert. Intervjuene ble tatt opp på bånd,
skrevet ut og sendt tilbake til informantene for kontroll.

4.4 Nærmere om spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle kommunene i Finnmark, Oppland, Vest-Agder,
Østfold og Møre og Romsdal. Formålet med spørreundersøkelsen var å kartlegge hvor mange
kommuner som har utarbeidet en arbeidsgiverpolitikk som er strategisk og hvor denne
strategien er forankret. Det ble i tillegg stilt spørsmål om hva som har påvirket innholdet og
om

hvikle

effekter

arbeidsgiverstrategien

har

gitt

for

den

enkelte

kommune.

Spørreundersøkelsen ble sendt til personalsjefer i 108 kommuner via Questback, hvor 59
svarte elektronisk og de resterende ble oppringt. Dette førte til en svarprosent på 79%. Av de
ni spørsmålene var det seks lukkede og tre åpne spørsmål. De lukkede spørsmålene ga oss
konkrete svar som kunne sammenlignes og gi oss data til vår kartlegging. Med de åpne
spørsmålene tvinges ikke respondenten inn i en bestemt form, men de frie svarene gir plass
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for nyanser i standpunktene (Hellevik 2005:146-147). Disse svarene brukes videre i analysen
som mulig sammenligningsgrunnlag og nyttige kilder.

4.5 Begrensinger ved metoden
Vi mener å ha valgt egnede metoder for studere ulike tilnærminger til å jobbe strategisk med
arbeidsgiverpolitikk og for å undersøke hvilke effekter kommunene opplever dette arbeidet
gir. I denne sammenheng var det naturlige å samle ledere og tillitsvalgte som hadde vært
involvert i prosessen. Det er imidlertid viktige sider ved feltet som her ikke blir synliggjort.
Til tross for involvering av tillitsvalgte, er den største svakheten i vårt opplegg fravær av
ansatte og førstelinja i kommunene. Flere fokusgrupper de enkelte i kommunene kunne vært
gjennomført for et mer nyansert bilde, men innenfor rammene av tid og resurser var ikke dette
mulig. En utfordring når ulike interesser representeres i samme gruppe kan det være at
informantene toner ned uenigheter. I denne sammenheng kan det være at interessante
uenigheter om erfarte effekter ikke kommer like godt tilsyne. I tillegg kunne vi sett nærmere
på mer målbare data som feks. turnover i ansatte, antall nyansatte med høyere utdanning eller
antall søkere på stillinger. Når dette ikke blir gjort er det fordi vi først og fremst ville vite
hvordan kommunene selv erfarte arbeidet med arbeidsgiverpolitikken.

Det at spørreundersøkelsen er sendt til personalsjef innebærer at det er arbeidsgiver som gir
tilbakemelding på egen strategisk arbeidsgiverpolitikk. Dette betyr at den ikke nødvendigvis
gir et bilde av hvordan arbeidstakersiden oppfatter kommunens arbeidsgiverpolitikk.
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5 Resultater fra spørreundersøkelsen
I det følgende presenteres hovedfunnene fra spørreundersøkelsen. Tallene i alle figurene er
gitt i prosent.

Det første spørsmålet tar sikte på å kartlegge hvor mange kommuner som har en strategisk
arbeidsgiverpolitikk. Begrepet ble definert i samarbeid med KS, og presisert i undersøkelsen
som en plan som skal bidra til å konkretisere og realisere arbeidsgiverpolitikken gjennom
nåsituasjon, prioriterte mål og tiltak.

Det fremgår av figur 1 at 51,2 % av de spurte kommune har en arbeidsgiverpolitikk som er
strategisk. I tillegg sier fem kommuner at de er i gang med å utarbeide en egen
arbeidsgiverstrategi. Dette var imidlertid ikke et konkret spørsmål i undersøkelsen, og de har
uoppfordret gitt tilbakemeldinger på dette. Tallet er derfor usikkert siden det kan være flere av
de som svarte nei som er i utarbeidelsesfasen. Det er også flere kommentarer fra kommuner
som har mange dokumenter og jobber mye med arbeidsgiverpolitikk, men ikke har et
overordnet dokument.

Det viser seg å være stor variasjon mellom fylkene i forhold til hvor mange kommuner som
har utarbeidet strategisk arbeidsgiverpolitikk.
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I Østfold kommune svarer 84,6 % av de har utarbeidet en arbeidsgiverpolitikk som er
strategisk, mens 25 % av kommunene i Vest-Agder svarer det samme.
Dersom vi sammenligner små og store kommuner ser vi også det er en tendens til at
kommuner under 4000 innbyggere sjeldnere har en arbeidsgiverpolitikk som er strategisk.
Blant kommunene over 15 000 innbyggere er det ni kommuner som sier de har en strategisk
arbeidsgiverpolitikk, mot to kommuner svarer de ikke har.

I spørreundersøkelsen ble det også spurt hvor arbeidsgiverstrategien er forankret. Det var
mulighet for å krysse av på alle alternativene.

Der ser ut som om de fleste kommunene har forankret strategien politisk i kommunestyret.
Det er også lik svarprosent mellom forankring blant ledere og tillitsvalgte.

I forbindelse med forankring har vi bedt respondentene ta stilling til et utsagn.

64,6 % av kommunene er helt eller litt enig i at arbeidsgiverstrategien er et levende dokument
som brukes av hele organisasjonen i hverdagen. 20,8 % var helt eller litt uenig i utsagnet. En
av kommunene som var helt uenig sa også at dokumentet var av eldre dato. De har oppnådd
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gode resultater innen flere av satsningsområdene, men de uttrykte at innholdet i dokumentet
ikke hadde betydning for dette.

Undersøkelsen tok også sikte på å kartlegge hvilke faktorer som har hatt betydning for
innholdet i arbeidsgiverstrategien. Her kunne respondentene krysse av på alle alternativene
som passet.

Selv om nesten 40 % mener at KS sitt arbeid på området har hatt betydning for innholdet i
strategien, mener nesten 80 % at lokale utfordringer og behov for fornyelse er det som har
påvirket innholdet. Dette viser at kommunene ser et behov for å ha en slik strategi for å løse
lokale utfordringer, og ikke bare følger KS sine anbefalinger. Det fremkommer også at svært
få har fått inspirasjon fra statlig sektor eller privat næringsliv.

Det ble også stilt spørsmål om hvilke områder kommunene har valgt å prioritere i sin
arbeidsgiverstrategi. Innholdet og fokusområder vil naturlignok variere fra kommune til
kommune ut fra hvilke utfordringer de står ovenfor. Likevel var det flere likhetstrekk og vi
har valgt å trekke frem de områdene som forekom oftest. Flest kommuner svarte at
kompetanseutvikling, ledelse og medarbeiderskap var fokusområder i arbeidsgiverstaretgien.
Deretter pekte verdigrunnlag, rekruttere og beholde medarbeidere seg ut, sammen med
identitet, lønn og arbeidsmiljø.

- 13 -

6 En beskrivelse av de utvalgte kommunene
I dette kapittelet gir vi en nærmere beskrivelse av de fem kommunene vi har sett på gjennom
fokusgruppene. Fremstillingen vil vise likhetene og ulikhetene mellom kommunene og
hvordan de har valgt å jobbe med sin arbeidsgiverstrategi.
Vi vil først presentere et kart som viser hvor kommunene ligger geografisk med fakta om
antall innbyggere og ansatte i kommunen. Videre presenteres en tabell som trekker frem fire
hovedområder vi anser som viktige innen arbeidet med arbeidsgiverstrategi. Dette er ment
som en enkel oversikt for å forstå sammenhengen, og er ikke en uttømmende fremstilling.
Deretter beskriver vi hvordan hver kommune jobber strategisk med arbeidsgiverpolitikk og
prosessene rundt dette.
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Kommune

Mandal
kommune

Hensikten med
arbeidsgiverstrategien

Fremtidig rekruttering
Beholde og utvikle
medarbeiderne

Strategitype

Overordnet strategi:
Dokument som
beskriver verdier,
mål og tiltak på tvers
av sektorer.

Overordnet strategi:
Dokument som
beskriver verdier,
mål og tiltak på tvers
av sektorer.

Fokusområder
Kompetente
medarbeidere
Mangfold og inkludering
Medinnflytelse
Ledelse
Kvalitet
Etikk, moral og
samfunnsansvar

- Lavere sykefravær
- Økt reell
pensjonsalder
- Bedre omdømme
- Medinnflytelse
- Felles kultur

Rekruttere og beholde
Ledelse
Den åpne organisasjonen

- Økt rekruttering
- Klare rutiner
- Ny tillitsvalgordning,
klarere roller,
- Fokus på
medarbeider- og
brukerundersøkelser
- Felles kultur
- Bevisstgjøring av
ledelse og lederskap
-Økt fokus på verdier og
verdiledelse
- God dialog mellom
medarbeidere
- Ledere og tillitsvalgte
- Bedre rekruttering
- Felles kultur

SørVaranger
kommune

Behov for fornyelse
Skape et helhetsperspektiv
for ansatte i kommunen
Beholde og rekruttere

Sarpsborg
kommune

Behov for å oppdatere
dokumentet fra 2000, med
økt fokus på verdier og
verdiledelse
Skape et helhetsperspektiv
for ansatte i kommunen
Klargjøre forventninger til
ledere og medarbeidere

Overordnet strategi:
Dokument som
beskriver verdier,
mål og tiltak på tvers
av sektorer.

Ledelse
Medarbeiderskap
Kompetanse

Sør-Aurdal
kommune

Ulike områder prioritert etter
behov. For tiden behov for å
heve kompetansen på
bakgrunn av
samhandlingsreformen og
meddarbeiderundersøkelse

Sektorstrategi:
Tiltak forankret
gjennom prosesser i
sektorene.

Kvalifisert og effektivt
personale
Internkontrol system
Medarbeidere
Sykefrværearbeid

Visjonsbasert strategi:
Verdier og visjoner
forankret på tvers av
sektorer.
Tiltak iverksettes
underveis.

Hadde klare mål for de
kommende 6 år:
Minst 10 positive
medieoppslag.
Lederutvikling
Arbeidsmiljøprisen
Attraktiv arbeidsgiver
Positiv folketallsutvikling.

Nesset
kommune

Situasjonen i 2004:
Dårlig omdømme, negative
presseoppslag, høyt
sykefravær, problemer med å
rekruttere og beholde
kvalifisert arbeidskraft

Effekter

- Kompetanseheving
- Bevisstgjøring
- Gode prosesser

- Godt arbeidsmiljø og
lavere sykefravær
- Bedre omdømme
- Økt rekruttering
- Felles kultur

I tabellen har vi definert tre ulike måter å jobbe med arbeidsgiverstrategi. Den første
kategorien kaller vi overordnet strategi. Med dette mener vi at kommunen har et helhetlig
dokument for arbeidsgiverpolitikken som beskriver verdier, visjoner, mål og tiltak for hele
kommunen på tvers av alle sektorer. Den neste kategorien har vi valgt å kalle visjonsbasert
strategi. Her setter man opp visjoner og mål for de neste årene for hele kommunen, og
iverksetter tiltak etterhvert for å oppfylle disse. Forskjellen fra en overordnet strategi er at de
ikke har et helhetlig dokument for arbeidsgiverpolitikken. Den siste kategorien går under
betegnelsen sektorstrategi. Med dette mener vi at kommunen har et direkte fokus på tiltak i
utvalgte sektorer eller på utvalgte områder. Man har ikke en helhetlig plan for strategien eller
mål for de neste årene.
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6.1 Nærmere om de fem kommunene
6.1.1 Mandal kommune
Mandal kommune utarbeidet sin arbeidsgiverstrategi i 2009. I denne kommunen var politiske
aktører sentrale i prosessen helt fra starten. Etter initiativ fra kommunalsjef og personal- og
organisasjonsavdelingen ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Denne gruppen besto av
representanter for enhetsledere, tillitsvalgte, den administrative ledelsen og politikerne. Det
opplevdes som positivt for Mandal kommune at politikere var med i prosessen fra starten.
Strategidokumentet til Mandal er detaljert og beskriver både nåsituasjon, utfordringer og mål
for arbeidsgiverpolitikken. I tillegg beskriver de tiltak som allerede er i gang, nye tiltak som
kan realiseres innen dagens rammer og tiltak som vil kreve økte ressurser.
6.1.2 Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune begynte utarbeidelsen av sin arbeidsgiverstrategi i 2007 med en
“open space” samling. Her var alle ansatte og politikere invitert for å gi innspill til det videre
arbeidet med strategien. En bred involvering tidlig i prosessen opplevdes som positivt for
kommunen. I etterkant av samlingen ble det nedsatt en prosessgruppe som jobbet videre med
innspillene. Denne bestod av utvalgte virksomhetsledere, tillitsvalgte og representanter fra
rådmannens ledergruppe. Arbeidsgiverstrategien inneholder en detaljert handlingsplan over
tiltak som skal gjennomføres og tidsfrister for gjennomføringen. Denne ble vedtatt i
kommunestyret i 2008.
6.1.3 Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune var tidlig ute med å jobbe strategisk med arbeidsgiverpolitikk og vedtok
arbeidsgiverstrategi i 2000. Denne har vært mye brukt i hele kommunen og anses fortsatt som
aktuell. De så likevel et behov for å modernisere språket og oppdatere strategien. Etter en lang
og grundig prosess forventes den nye arbeidsgiverstrategien å bli behandlet i bystyret i juni
2012. Prosessen med å fornye arbeidsgiverstrategien startet på ledernivå med enhetsledere og
seksjonsledere.

Hovedtillitsvalgte,

administrasjonsutvalg,

instruktørgruppen

og

en

arbeidsgruppe har vært involvert i prosessen gjennom ulike arbeidsseminarer. Det opplevdes
som positivt at ulike aktører var involvert helt fra starten og at nye og yngre ledere kom med
innspill om hvordan kommunen skulle fremstå som arbeidsgiver. I det nye dokumentet har
begrepet “arbeidsgiverpolitikk” blitt erstattet med “VI i Sarpsborg”, og strategien tydeliggjør
bedre retningen og verdiene som samler hele kommunen.
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6.1.4 Sør-Aurdal kommune
Sør-Aurdal kommune har gjennom ulike delprosjekt jobbet med sin arbeidsgiverpolitikk.
Kommunen har ikke et overordnet strategidokument, men har blant annet utarbeidet en
strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren. Grunnen til at de valgte å fokusere
på

dette

var

utfordringer

knyttet

til

samhandlingsreformen

og

resultatet

av

medarbeiderundersøkelsen som viste at de ansatte mente arbeidsgiver ikke la godt nok til rette
for kompetanseheving. Avgjørende for at prosessen kom i gang var muligheten for å delta i et
KS-nettverk

og

rådmannens

initiativ.

Fagleder

personal,

tillitsvalgte

og

alle

virksomhetslederne i helse- og omsorgssektoren var med på prosessen og utarbeidelsen av
strategien. Andre områder innen arbeidsgiverpolitikk har tidligere hatt fokus, og de ønsker nå
å lage en overordnet arbeidsgiverstrategi for å synliggjøre og samle arbeidsgiverpolitikken.
6.1.5 Nesset kommune
Nesset kommune har ikke et helhetlig dokument som samler arbeidsgiverpolitikken, men de
har klare visjoner og mål de jobber mot. Da rådmannen ble ansatt i 2006 stod kommunen
ovenfor mange utfordringer. Rådmannen utfordret ledergruppa og hovedtillitsvalgte på hvilke
forventninger de hadde til henne, og på bakgrunn av dette formulerte hun seks visjoner frem
mot 2012. Gjennom å samle ledere og ansatte til dialog og diskusjon rundt felles mål og
verdier har visjonene blitt godt kommunisert ut i organisasjonen. Visjonene er en viktige del
av det Nesset kommune definerer som sin arbeidsgiverstrategi. Kontinuerlig involvering er et
svært viktig element i arbeidsgiverpolitikken, og på grunn av dette har det blitt vedtatt 12
prinsipper for medvirkning som gjelder for hele kommunen.
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7 Å jobbe strategisk med arbeidsgiverpolitikk
KS anbefaler at kommunene bruker tiden frem mot 2020 til å forberede seg på utfordringene
knyttet til tilgang på arbeidskraft. En langsiktig, strategisk og god arbeidsgiverpolitikk er en
viktig del av dette arbeidet. De definerer arbeidsgiverpolitikk som de handlinger, holdninger
og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Våre
undersøkelser viser at de alle fleste kommuner ser lokale utfordringer som påvirkende faktor
for å jobbe strategisk med arbeidsgiverpolitikk. Gjennom fokusgruppeintervjuene i de fem
kommunene har vi sett at de løser lokale utfordringer ulikt. Vi skal nå anvende Mintzberg og
Waters utvidede strategiperspektiv til å vise tre ulike måter kommunene har valgt å jobbe med
sin arbeidsgiverstrategi. Videre vil vi gjennom Demings læringsløyfe beskrive prosessene og
forankringen.

7.1 Tre tilnærminger til arbeidsgiverstrategi
Mintzberg og Waters understreker at rene tilsiktede og fremvoksende strategier er
ytterpunkter, og de vil sjelden finnes strategier som enten er helt tilsiktet eller fremvoksende.
Man kan imidlertid forvente å finne tendenser som går i retning av en av de to ytterpunktene
(Mintzberg & Waters 1985:258). Vi har plassert kommunene i forhold til disse ytterpunktene.
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7.1.1 Overordnet strategi
En overordnet strategi er et dokument som beskriver verdier, visjoner, mål og tiltak for hele
kommunen på tvers av alle sektorer. Felles for slike overordnede strategier er at man
formulerer mål og beskriver hvordan målene kan nås, før man implementerer strategien og
begynner arbeidet med å nå de gitte målene. Av de utvalgte kommunene har Sør-Varanger,
Sarpsborg og Mandal en slik overordnet strategi. De blir i lys av Mintzberg og Waters teori
strategier av tilsiktet karakter, som vil gi retning og en viss grad av kontroll ved at man enkelt
kan se hvilke av målene som er oppnådd. Deres strategier tenderer i retning av tilsiktet
strategi, men ikke i en rendyrket form. Selv om de har rettet oppmerksomheten mot målene
de har formulert tilpasser de strategien til omgivelsene og er fleksible underveis.
7.1.2 Sektorstrategi
Ved en sektorstrategi vil man sette fokus på ulike deler av arbeidsgiverpolitikken gjennom
enkelttiltak. Det vil ikke være et overordnet dokument som formulerer strategien, og som
senere implementeres. Her vokser strategien frem gjennom realiserte handlinger og tiltak som
etterhvert danner et mønster, selv om det ikke eksplisitt var planlagt. Det er denne måten SørAurdal har jobbet med sin arbeidsgiverpolitikk, og strategien vil ligge nært det Mintzberg og
Waters kaller en fremvoksende strategi. Fordelen med anvendelsen av denne strategien er at
den gir rom for endringer underveis gjennom sin økte fleksibilitet og at den enkelt kan
tilpasses til omgivelsene. Innføringen av samhandlingsreformen var en av grunnene til at SørAurdal begynte arbeidet med kompetanse innenfor helsesektoren, slik at de kunne tilpasse seg
endringer i omgivelsene. En ulempe med en strategi som i liten grad er tilsiktet kan være
fravær av felles retning, forutsigbarhet og langsiktige planlegging. I henhold til Mintzberg og
Waters vil mange tilsiktede strategier være et resultat av fremvoksende mønstre som har blitt
observert i organisasjonen, og som senere har blitt formalisert. Dette er i tråd med Sør-Aurdal
kommune som nå ser behovet for å definere og samle arbeidsgiverpolitikken i et overordnet
dokument.
“Vi har ikke et eget arbeidsgiverstrategi dokument, men vi har veldig mange
andre dokumenter og mange tiltak som er et ledd i arbeidsgiverstrategien. Det
blir en prioritering sak, og vi har sett det hensiktsmessig å ta en sak av
gangen.”
Tillitsvalgt Sør-Aurdal kommune
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7.1.3 Visjonsbasert strategi
Som Mintzberg og Waters presiserer kan de to ytterpunktene forekomme hver for seg eller i
samspill med hverandre. I en visjonsbasert strategi vil kommunene ha klare visjoner som gir
retning for hvilket fokus man skal ha i tiden fremover. Nesset kommune har en slik
visjonsbasert strategi. De har ikke et overordnet dokument med mål og tiltak, men visjoner
som implementeres i kommunen. Denne typen strategi vil ta for seg ett og ett område, og
fullføre dette, før man går videre til neste. Visjonene vil gi retning slik at kommunen er klar
over hva som bør være neste steg.
”Tanken har vært å bygge stein på stein i grunnmuren. Jeg ville ikke gå fortere frem
enn at alle ansatte, ledergruppa, tillitsvalgte og delvis politikerne var med, for å bygge
denne grunnmuren som vi har stått støtt på for å få til resten. Derfor var det ikke noen
mening i å lage til en arbeidsgiverstrategi som tok for seg alt, men begynne med noe
som vi kunne lykkes med, og så bygge stein på stein.”
Rådmann Nesset kommune

En slik strategi vil skille seg fra en tilsiktet strategi ved at ikke alle målene er definerte og
hvor det ikke konkretiseres hvordan målene nås i strategidokumentet. Den vil også skille seg
fra en fremvoksende strategi fordi den har en klar bevissthet rundt de tiltakene som
gjennomføres og at disse sammen danner en helhet. Helheten av alle tiltakene vil være
strategien og disse vokser frem etter gitte mål som gir retning. En visjonsbasert strategi har
elementer av både tilsiktet og fremvoksende karakter, og Nesset sin strategi kan dermed
betegnes som tilsiktet-fremvoksende. Den vil gi en viss grad av retning og kontroll, samtidig
som den er fleksibel og enkelt kan tilpasses omgivelsene.

Mintzberg og Waters utvidede strategibegrep viser at en arbeidsgiverstrategi kan ha ulik form.
Uavhengig av hvordan kommuner jobber strategisk med sin arbeidsgiverpolitikk handler det i
stor grad om å tenke langsiktig og gi den fokus.

7.2 Strategiens prosess og forankring i lys av Demings læringssløyfe
Gjennom teorien til Deming kan arbeidsgiverstrategiens prosess og forankring sees i lys av
læringssløyfen. Dette gir et godt bilde av prosessens ulike faser og elementer og hvordan
kommunene ser om arbeidsgiverstrategien har hatt noen effekt. Læringssløyfen beskrives
gjennom fire ulike trinn, som henger tett sammen.
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7.2.1 Planlegging
Første trinn handler om planlegging, og her klargjøres hensikten med arbeidsgiverstrategien.
Nå-situasjonen i kommunen kartlegges og ut fra dette settes det opp mål for hvor kommunen
vil. Særlig i kommuner med en overordnet strategi utarbeides det en handlingsplan med tiltak
for hvordan de skal nå målene. I tråd med dette settes det opp et budsjett i henhold til
kommunens økonomi og hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre. For kommuner med
en visjonsbasert strategi vil målene være det første som klargjøres, mens tiltakene for å nå
disse planlegges underveis. Kommuner med sektorstrategi vil planlegge både mål og tiltak
underveis, gjennom vurderinger av områder der de anser det som mest nødvendig at det gis
oppmerksomhet.
Alle de fem kommunene vi har sett nærmere på har hatt et bevisst forhold til hvem som deltar
i denne fasen og som igjen vil ha betydning for forankringen av arbeidsgiverstrategien. Noen
kommuner har gjennomført planleggingsfasen med en bredt sammensatt prosessgruppe hvor
politikere, representanter fra administrasjonen, ledere og hovedtillitsvalgte har vært med.
Andre har hatt fokus på å få med flest mulige ledere og ansatte tidlig i planleggingsfasen.
Våre undersøkelser viser at det kan være en utfordring å vite når, hvordan og hvem som skal
involveres i denne fasen for å skape forankring i hele organisasjonen. Det er ikke noe fasitsvar
på hva som er riktig involvering for å skape reell medbestemmelse, men dette bør vurderes i
hver enkelt kommune.
7.2.2 Gjennomføring
Det neste trinnet i Demings sirkel er gjennomføring, og i denne fasen jobbes det mot de
målene som er satt i planleggingsfasen. Målene og visjonene må implementeres og forankres i
hele organisasjonen, for å skape eierskap blant de som ikke var med i første fase. En del av
denne gjennomføringen vil være arbeid med egne tiltak, enten på tvers av hele kommunen
eller spesielt for noen enheter eller sektorer. Hvert enkelt tiltak vil tilsammen utgjøre en helhet
for å nå de overordnede målene. De som var med på planleggingen vil ha en viktig rolle for å
forankre strategien videre ut i organisasjonen. Våre funn viser at det oppleves som
vanskelig å forankre og skape eierskap til strategien i hele organisasjonen. Det er ikke
vanskelig å gjennomføre ulike tiltak, men utfordringen er å stole på om dette er nok for at alle
ansatte jobber etter felles mål og verdier. Kommunene har trukket frem tillitsvalgte, samt
ledere på alle nivå som spesielt viktig i dette arbeidet.
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7.2.3 Evaluering
Tredje trinn består av innsamling og evaluering av resultater i forhold til de beskrevne
målene. Dette vil gjelde for arbeidsgiverstrategien som helhet og for hvert enkelt tiltak som
gjennomføres i tråd med denne. Medarbeiderundersøkelser trekkes frem som et viktig verktøy
for å evaluere områder innenfor arbeidsgiverpolitikken. Når man gjennomfører tiltak vil det
være av stor betydning at disse også evalueres. Kommunen kan herved se hvordan de ligger
ann i forhold til strategiarbeid og tiltak, og om arbeidsgiverstrategien som helhet har hatt
effekt. Dersom man kan vise til effekter vil dette bidra til å skape aksept i organisasjonen, og
dermed være en viktig del av forankringen. Undersøkelsen viser at dette kan være en
utfordring fordi arbeidsgiverpolitikk ofte omhandler faktorer som er vanskelig å måle.
7.2.4 Korrigering
På bakgrunn av evalueringen av resultatene i trinn 3 reflekteres det over egen praksis, og om
det er nødvendig å foreta justeringer av strategien eller det enkelte tiltak. Dette vil være trinn
4 i Demings sirkel. Når man korrigerer ut i fra det som tidligere er gjort, vil man få mest
mulig ut av de ressursene man setter inn. Endringer med bakgrunn i evalueringer vil kunne
føre til videre forankring. Dersom tilbakemeldinger fører til forbedringer vil ansatte føle seg
hørt og som delaktige i påvirkningen av hvordan det best mulig jobbes med
arbeidsgiverstrategi. Dette vil igjen føre til økt eierskap til arbeidsgiverpolitikken.

Kommunene i våre fokusgrupper ga uttrykk for at det kan være vanskelig å få tid til refleksjon
i en travel hverdag, samt å korrigere underveis. Alle mener likevel dette er viktig.
“Vi evaluerer hele tiden hva vi driver med. Hva er nå-stiuasjonen, hva trenger
vi, hvilke mål vil vi nå, hva er effekten av tiltakene. Læringssirkelen er det
viktigste redskapet, det er hele tiden en prosess som må evalueres. Det er sånn man
lærer.”
Virksomhetsleder Sør-Varanger
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8 Effekter av strategi og tiltak
8.1 Forankring og topplederstøtte som forutsetning
Alle kommunene trekker frem prosessen og forankringen av arbeidsgiverstrategien som
avgjørende for å oppnå effekter. Det kreves reell medbestemmelse fra de aktuelle aktørene og
kontinuerlig involvering fra alle i organisasjonen også etter at strategien er vedtatt. Ledere må
gå foran som gode eksempler og skape interesse og engasjement rundt arbeidsgiverstrategien.
For å oppnå gode effekter må strategien sitte i ryggraden til den enkelte, være levende og
brukes av hele organisasjonen i hverdagen. Det vil være av vesentlig betydning at den øverste
administrative ledelsen, med rådmann i spissen, går foran i å utarbeide, anvende og vise til
arbeidsgiverstrategien. Dette understøttes av svarene i spørreundersøkelsen, hvor en
kommune svarte de gjerne skulle hatt en arbeidsgiverstrategi, men at det ikke var nok
interesse fra den øvrige administrative ledelsen. En annen kommune trakk frem ny rådmann
som avgjørende for at det nå hadde blitt satt fokus på arbeidsgiverstrategi i kommunen.

8.2 Effektene av arbeidsgiverstrategi
Vi vil her presentere effektene som kommunene i vår undersøkelse har opplevd av
arbeidsgiverstrategien, og sette disse i sammenheng med kommunenes evne til å rekruttere,
beholde og utvikle medarbeidere.
8.2.1 Tydeliggjøring av handling, holdninger og verdier
En effekt av å ha en arbeidsgiverstrategi er at arbeidsgiverpolitikken blir tydeliggjort. For de
kommunene som har en overordnet strategi vil de handlinger, holdninger og verdier
arbeidsgiver står for bli tydeliggjort gjennom et dokument, som senere skal etterleves. For de
kommunene som har overordnede mål, men ikke definert hele arbeidsgiverpolitikken i form
av et dokument, vil vi anta at det kreves mer for å forsikre seg om at alle ledere forstår og
opptrer i tråd med kommunens arbeidsgiverpolitikk. Dersom kommunene jobber strategisk og
kontinuerlig med arbeidsgiverpolitikken vil ikke nødvendigvis selve dokumentet være
avgjørende for å oppnå effekter. Uavhengig av om de har et dokument eller ikke har
arbeidsgiverpolitikken vært tydelig for alle i de kommunene vi har sett på i vår undersøkelse.
I større kommuner har imidlertid selve dokumentet blitt trukket frem som svært viktig.
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“Dokumentet er noe å styre etter, og det blir på en måte grunnloven for vårt
arbeid. Et slikt dokument gir trygghet”.
Enhetsleder Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune kan vise til direkte effekter av sin arbeidsgiverstrategi ved at ledere har
uttrykt at de hadde ventet lenge på en ledig stilling i kommunen og henviste direkte til
arbeidsgiverstrategien som hovedgrunn for jobbsøknaden.
8.2.2 Bevisstgjøring av politikernes arbeidsgiveransvar
En annen effekt som påpekes av kommunene er at arbeidsgiverstrategien har bidratt til at
politikere har blitt mer bevisst sitt arbeidsgiveransvar. Kommunene med en overordnet
strategi har hatt denne oppe til politisk forankring i kommunestyret. Det har også Sør-Aurdal
kommune som mente det var avgjørende med politisk forankring. I Nesset kommune har alle
politikerne vært på besøk i samtlige enheter og snakket med de ansatte. Dette har ført til at
politikerne bedre forstår sitt ansvar som arbeidsgivere. Politikerne besøkte hver enhet som en
følge av måten Nesset kommune har valgt å jobbe strategisk med sin arbeidsgiverpolitikk.

”Politikerne er jo faktisk øverste arbeidsgiver, og da er det viktig at de vet hvem de er
arbeidsgiver for også”.
Tillitsvalgt Nesset kommune
Dette knytter alle ledd i organisasjonen sammen, og kan bidra til å beholde medarbeidere ved
at de føler de blir sett og verdsatt av den politiske ledelsen.
8.2.3 Å spille på samme lag
Arbeidsgiverstrategien vil sette

opp

klare

mål

og

visjoner

for

kommunens

arbeidsgiverpolitikk. Disse målene vil klargjøre hva kommunen skal jobbe mot og oppnå
sammen. Kommunene opplever at dette fører til en bevisstgjøring i forhold til at alle må
jobbe sammen. Det er hele kommunen som sammen når disse målene, og da hjelper det ikke
at en enhet eller avdeling lykkes alene. For å klare dette må alle spille på samme lag, mot det
samme målet.
“Et felles fokus har vokst frem. Før var det lettere å tenke at andre måtte ta ansvar dette er ikke mitt bord, og da gjør jeg heller ikke noe med det. Nå er tankegangen mer
at man blir gode og lykkes sammen”.
Enhetsleder Sarpsborg kommune
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Sarpsborg kommune mener færre subkulturer er en av effektene de har oppnådd gjennom å
jobbe strategisk med arbeidsgiverpolitikk. Når alle er bevisst på at man må jobbe sammen for
å nå målene opplever samtlige av kommunene at det jobbes mer på tvers mellom enhetene.
Dette bidrar til å knytte organisasjonen sammen og skaper en felles kultur. Når man har en
felles forståelse og “snakker det samme språket” blir det lettere å kommunisere med andre
enheter og sektorer. Kommunikasjon på tvers vil være avgjørende for å bli bevisst på
kompetansen man har i egen organisasjon, og hvordan denne kan brukes effektivt.

8.2.4 Holdningsendringer
En arbeidsgiverstrategi skaper tydelige forventninger til alle i organisasjonen. Den vil bidra til
å klargjøre for medarbeiderne hva som kan forventes av arbeidsgiver, samtidig som
arbeidsgiverstrategien vil si noe om hva medarbeiderne må bidra med for at målene skal nås.
Den vil med andre ord gjøre både ledere og ansatte ansvarlige. Kommunene opplever at dette
fører til en holdningsendring blant medarbeiderne. Gjennom arbeidsgiverstrategien klargjør
kommunen at det er ønskelig at medarbeiderne engasjerer seg i alt som omhandler enhetens
drift. Dette gjør at de ikke lenger sitter og venter på at lederen skal ta tak, de tar tak selv.
8.2.5 Forutsigbarhet
En arbeidsgiverstrategi vil føre til at lederne får et klart inntrykk av hvilke verdier de skal
jobbe etter i kommunen. En effekt av en slik felles plattform å lede etter er at alle lederne
opptrer og fremstår mer helhetlig. Dette vil igjen bidra til forutsigbarhet og likhet for
medarbeiderne, uavhengig av hvilken sektor de jobber innenfor.
“Viktig å ha en tydelig arbeidgiverstrategi og være forutsigbar og konsekvent. Stadig
flere blir fornøyd. Missnøye oppstår gjerne når man forventer mer enn det de kan
forvente. Derfor viktig å ha forutsigbarhet så de vet hva de kan forvente”.
Tillitsvalgt Sør-Aurdal
I tillegg forteller en kommune at de har fått “ryddet opp” i utfordringer knyttet til
beslutningsvegring og ansvarsvegring.
8.2.6 Et godt arbeidsmiljø
Kommunene trekker frem bedre arbeidsmiljø som en klar effekt av å utarbeide og anvende en
arbeidsgiverstrategi. Det fremstår imidlertid som vanskelig for kommunene å peke på
konkrete faktorer som direkte fører til det gode arbeidsmiljø. Det fremstår for oss som at
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summen av en god arbeidsgiverpolitikk vil gi et godt arbeidsmiljø. De effektene som er
beskrevet over handler mye om klarhet og forutsigbarhet. Dette fører til at man blir tryggere
på hverandre, og samtidig vil arbeidsgiverstrategien bidra til en felles kultur. Dette er viktige
faktorer som vil bidra til et godt og stabilt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø vil igjen føre til
at kommunen får gjort mer med de samme ressursene, fordi man samarbeider bedre. De
ansatte trives på jobben og et godt arbeidsmiljø vil også kunne ha innvirkning på
sykefraværet. Selv om det ikke er eksplisitt omtalt blant de vi har snakket med vil dette
likevel være en synlig effekt.
8.2.7 Bedre omdømme
Omdømme handler om hvordan andre oppfatter kommunen, og vil være avgjørende for
rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Fornøyde medarbeidere blir framhevet som en viktig
faktor for omdømmebygging i alle de fem kommunene. Det påpekes i denne sammenheng at
kommunens beste ambassadører er de ansatte selv. Omdømmebygging tar tid, men kan etter
hvert gi store gevinster. Nesset kommune har jobbet mye med sitt omdømme de siste årene.
De har opplevd at ungdommer har ringt og sagt de gjerne vil begynne å jobbe hos dem, og
lurer i den forbindelse på hvilken utdanning kommunen anbefaler dem å ta. Dette viser at et
godt omdømme ikke bare vil gi effekter her og nå, men også gjøre kommunen bedre forberedt
i forhold til utfordringene som kommer.

“Omdømme bygges millimeter for millimeter internt i organisasjonen”
Rådmann Nesset kommune

8.3 Rekruttere, beholde og utvikle
Nesset kommune bruker den gode sirkel for å beskrive essensen i en arbeidsgiverstrategi.
Med inspirasjon fra denne har vi valgt å lage en egen sirkel for å vise hvordan en strategisk
arbeidsgiverpolitikk kan påvirke kommuners evne til å rekruttere, beholde og utvikle
medarbeidere.
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Innput: arbeidsgiverstrategi
Godt
arbeidsmiljø

Utvikler

Beholde

medarbeidere

medarbeidere

Større
fagmiljø

Bedre
omdømme

Lettere å

rekruttere

Output: bedre tjenester

Som forklart over vil arbeidsgiverstrategiens effekter i forhold til klarhet, forutsigbarhet og
kultur være viktige bidrag til arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø vil gjøre at kommunene
beholder de medarbeiderne de har fordi disse vil være fornøyde med sin arbeidsplass.
Fornøyde medarbeidere bygger godt omdømme, som igjen gjør det lettere å rekruttere
kvalifisert arbeidskraft. Kvalifisert arbeidskraft fører til bedre tjenester og et større fagmiljø. I
et større fagmiljø, hvor de ansatte er trygge på hverandre vil medarbeiderne utvikle seg
sammen, som igjen gjør at det blir lettere å beholde den arbeidskraften man har i kommunen.
Sirkelen vil fortsette og effektene forsterkes etter hvert. En modell vil alltid være et forenklet
bilde av virkeligheten, og det er derfor viktig å presisere at bildet er mer sammensatt enn som
så. Sirkelens rekkefølge er ikke absolutt da elementene også kan påvirke hverandre på tvers.
Det vil også kunne oppnås andre effekter utover det sirkelen viser. Sirkelen illustrerer
ringvirkninger og sirkulære prosesser som samlet bidrar til at kommunen oppnår bedre
tjenester og mer fornøyde innbyggere.

8.4 Tiltak og effekt
Tiltak som kommer som en følge av arbeidsgiverstrategien kan også i seg selv ha en effekt og
bedre kommuners evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Vi vil her trekke
frem konkrete tiltak fra vår undersøkelse. Lederutviklingsprogrammet, medarbeiderdag og
personalutviklingskurs er egne tiltak, mens strategisk kompetanseplan og barnehageplan er
planer som inneholder flere tiltak. Vi vil understreke at vi her kun ønsker å peke på noen
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elementer i tiltakene, og de er derfor forenklet og det kan være flere underliggende faktorer
som bidrar til effektene. Under følger en fremstilling av noen viktige faktorer som kan
observeres og påvirkes i gjennomføringsprosessen. Disse faktorene bidrar til å gjøre tiltaket
effektivt, som igjen bedrer kommunens evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere.

8.4.1 Medarbeiderdagen i Mandal kommune
Formålet med tiltaket er å opprette en arena for

Faktor

Effekter

medarbeiderdialog og gi økt innsikt og forståelse for

Samling av
kommunens ansatte

Ansatte blir sett og
hørt

hvordan det jobbes i kommunen og dermed beholde
medarbeidere. Her inviteres medarbeidere som ikke har

Temaer som
omhandler
arbeidsgiverstrategien

noen verv og som derfor ikke møter administrasjonen og
ledelsen så ofte. En ansatt fra hver avdeling får mulighet
til å delta på et dagsseminar sammen med enhetsledere,

Involverende
pedagogikk, mulighet
for å gi innspill

hovedtillitsvalgte og kommunens toppledelse. Dagen er

Økt innsikt i
kommunens rolle som
arbeidsgiver, felles
virkelighetsforståelse
Medinnflytelse og
medarbeiderdialog og
forståelse
Indirekte påvirkning på
å beholde
medarbeidere

med på å skape en fellesskapsfølelse på tvers av
sektorene

i

kommunen,

samtidig

som

det

et

kostnadseffektivt tiltak.

8.4.2 Lederutviklingsprogrammet i Sarpsborg kommune
Programmet er et tiltak som går ut på å utvikle egne

Faktor

Effekter

ledere gjennom en intern instruktørgruppe- bestående av

Intern
instruktørgruppe

Utvikler og beholder
kunnskap innad i
organisasjonen.

Samling av alle
ledere

Bidrar til å skape en
fellesledelseskultur

Tverrsektoriell
sammensetning

Bedre helhetsforståelse,
Forståelse for andres
utfordringer

utvalgte enhetsledere. Programmet omfatter alle ledere og
er obligatorisk. Formålet er at ledere blir kjent med
kommunens verdier, andre ledere og at de deler og
utvikler den kunnskap de har. Det er ikke hensikten å gi
opplæring i ledelse.
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8.4.3 Personalutviklingskurs i Nesset kommune
Medarbeidere fra en avdeling eller enhet reiser bort

Faktor

sammen i et par dager i dette tiltaket. Formålet er at
ansatte blir bedre kjent og trygge på hverandre. Kurset tar

Avdelingsvise
samlinger

opp ulike tema som arbeidsmiljø, motivasjon og
forventninger til egen og andres roller. Temaer og
problemstillinger blir direkte knyttet til arbeidsplassen og
det reflekteres over hvordan man har det og hvordan man
vil ha det. Seminaret avsluttes ved at gruppene setter opp

Effekter
Styrking av
fellesskapfølelsen i den
enkelte enhet,
risikofaktor;
Helhetsforståelsen på
tvers av enheter og
sektorer.

Relevante
problemstillinger,
aktuelle temaer

Kunnskap og interesse for
enhetens situasjon og
utfordring.

Refleksjon over
nåsituasjon og ønsket
fremtid.

Felles situasjonsforståelse
og målbilde for fremtiden
som tas med tilbake til
hverdagen

Faktor

Effekter

Økonomisk forankret
hos politisk og
administrativ ledelse

Skaper troverdighet om
villighet til å satse på
området.

mål og tiltak med bakgrunn i det de ønsker å forbedre.
Det arbeides videre med tiltakene når de kommer hjem,
noe som igjen fører til at det blir lettere å opptre i lag og
skape en ”vi” kultur i enheten.

8.4.4 Strategisk kompetanseplan i Sør-Aurdal kommune

Den overordnede ambisjonen med den strategiske
kompetanseplanen er at den skal være et godt verktøy i
det daglige arbeidet med prioritering av og tilrettelegging
for Sør-Aurdal kommunes tiltak for å heve og holde ved
like medarbeidernes kompetanse. Kommunen har vært en
del av KS nettverk for

utvikling av strategisk

kompetanseplan. Gjennom arbeidet har kommunen fått
erfare gode prosesser og nye arbeidsmåter, og disse vil
videreføres

til

arbeidet

med

en

Å tenke strategisk og
systematisk rundt
kompetanseheving
God prosess med
riktige verktøy
(SWOT og GAP
analyse)

Plasserer kompetanse som
en sentral faktor for å
oppnå strategiske
målseninger
Bidrar til kvalitetssikret
plan med prioritering og
målrettede tiltak. Bieffekt:
erfaringer med metodikk,
kan brukes i andre
sammenhenger.

overordnet

arbeidsgiverstrategi.
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8.4.5 Barnehageplan i Sør-Varanger kommune
“Barnehageplanen er den sterkeste rekrutteringsstrategien vår”
Virksomhetsleder
Samarbeidet på tvers i sektoren var helt avgjørende for at det ble en vellykket
arbeidsgiverpolitikk for barnehagene. Samarbeidet mellom barnehagene har vært avgjørende
for

å

møte

de

utfordringene

barnehagene

stod

ovenfor

enn

den overordnede

arbeidsgiverstrategien for hele Sør-Varanger kommune.

Bemanningsnormen i barnehagene er et konkret tiltak som følge av den vedtatte
barnehageplanen. Den konkretiserer at hver barnehage over tre avdelinger skal ha en
pedagogisk leder, en førskolelærer og en barne- og undomsarbeider. I tillegg har barnehagene
fått gjennomslag for å ansette en fast ekstra vikar i alle de store barnehagene, dette sparer
resurser og øker kvaliteten.

I barnehagene har de sett at det å utdanne assistenter

Faktor

Effekter

Samarbeid innad i
sektoren

Etablering av en felles
barnehageplan

som har tiknytning til kommunen er en viktig del av
rekrutteringsarbeidet.

Det

fremstår

som

et

Felles
barnehageplan

stabiliseringstiltak da kommunen har mange tilflyttere
som blir et par år for så å dra igjen.

Fast vikar som del
av grunnbemanning

Forankring av ny norm
Konkrete tiltak og
målsetninger
Stabilisering og
rekruttering
Sparer resurser og økt
kvalitet
Bieffekt: Betydelig
mindre sykefravær.
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9 Konklusjon
Prosjektet skulle svar på hva på som er status i dag med hensyn til lokalt vedtatte
arbeidsgiverstrategier, samt hvordan dette arbeidet vil bedre kommunenes evne til å
rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Konklusjonen tar for seg de fem
operasjonaliserte målsetningene for å vise hva vi mener å ha funnet svar på.

1. Hvor mange kommuner har en strategisk arbeidsgiverpolitikk?
I de fem utvalgte fylkene har 51,2% av kommunene utarbeidet en arbeidsgiverpolitikk som er
strategisk. Det var store forskjeller mellom fylkene i forhold til hvor mange kommuner som
hadde en arbeidsgiverstrategi. Funnene fra både spørreundersøkelsen og fokusgruppene viser
at kommunene anser det som viktig å forankre strategien politisk. I fokusgruppene kom det
tydelig frem at kommunene mente forankring i hele organisasjonen var en vesentlig faktor for
å kunne oppnå effekter av strategien. Gjennom funnene fra spørreundersøkelsen er det tydelig
at de lokale utfordringene har stor betydning for innholdet i arbeidsgiverstrategien.

2. Hvordan har kommunene forankret arbeidet med arbeidsgiverstrategien?
Ved å bruke Demings sirkel har vi pekt på muligheter og utfordringer kommunene opplever
gjennom strategiens ulike faser. Forankringen og det å skape eierskap rundt kommunens
arbeidsgiverstrategi har blitt trukket frem som svært viktig for at denne skal ha noen effekt.
Dette byr samtidig på utfordringer. Det oppleves som vanskelig å finne balansen mellom
tilstrekkelig og for mye involvering. Kommunene må involvere mange nok aktører til at det
skapes eierskap til strategien, men samtidig vil for mye involvering kunne føre til at bare de
sterkeste stemmene blir hørt.
3. Hva har kommunene valgt å fokusere på i utarbeidelsen av arbeidsgiverstrategien?
Vi har funnet ut at de aller fleste fokuserer på et felles verdisett for å skape en
fellesskapfølelse i kommunen. Videre er det lokale utfordringer som preger innholdet og
spørreundersøkelsen underbygde mye av det vi så i de utvalgte kommunene.
Kompetanseutvikling, ledelse og medarbeiderskap er de områdene som flest kommuner har
valgt å fokusere på. Deretter ble verdigrunnlag, rekruttere og beholde medarbeidere, sammen
med

identitet,

lønn

og

arbeidsmiljø

nevnt

som

prioriterte

områder.
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4. Hvordan har kommunen arbeidet med å utarbeide en strategisk arbeidsgiverpolitikk og hva
har vært effektene?
Det viste seg å ikke være noe fasitsvar på hvordan kommuner velger å jobbe strategisk med
arbeidsgiverpolitikk. Vi har i denne rapporten åpnet for ulike måter å drive strategiarbeid, og
har i lys av Mintzberg og Waters utvidede strategibegrep beskrevet de ulike tilnærmingene
kommune har til arbeidsgiverstrategi.
Vi har forsøkt å peke på effektene kommunene har opplevd som en følge av sin
arbeidsgiverstrategi. Som kommunene selv trekker frem kan det ofte være vanskelig å se en
klar årsaksammenheng mellom strategi og effekt. Med bakgrunn i resultatene fra vår
undersøkelse mener vi likevel det kan sies at en arbeidsgiverstrategi vil ha positive effekter
for kommuners evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Kommunene opplever
ikke at de har løst utfordringene knyttet til tilgangen til arbeidskraft, men de har opplevd
effekter av arbeidsgiverstrategien knyttet til disse utfordringene. Vi har forsøkt å sette
effektene inn i en sirkel som viser at de henger sammen og vil forsterke hverandre etter hvert.
Dersom våre antakelser er riktig og dette stemmer, vil kommunene som klarer å holde seg i
denne sirkelen være bedre forberedt når utfordringene kommer for fullt i 2020.

5. Med bakgrunn i datainnsamlingen og erfaringer ønsker vi å peke på noen faktorer vi mener
bør prioriters i det videre arbeidet med arbeidsgiverstrategien.

9.1 Våre anbefalinger til KS
KS har lenge fokusert på arbeidsgiverstrategiers innhold og fokusområder. Funnene våre
tilsier at KS i tiden fremover kanskje bør rette fokuset mot hvordan kommunene kan
strukturere og gjennomføre gode og effektive arbeidsprosesser. Sør-Aurdal har sett svært stor
nytte av å få kunnskap om SWOT og GAP analyser for å tenke strategisk.

I

spørreundersøkelsen

kommenterte

flere

kommuner

at

de

jobbet

mye

med

arbeidsgiverpolitikk, men at de ikke hadde et overordnet dokument. Det kan være at disse
kommunene kan plasseres innenfor Mintzberg og Waters utvidede strategibegrep, men at de
selv ikke definere dette som en strategi. For oss har det vært litt uklart hva KS mener med
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begrepene arbeidsgiverstrategi og strategisk arbeidsgiverpolitikk. Det kan være at
kommunene er av samme oppfattelse og har behov for en presisering av begrepene.

9.2 Våre anbefalinger til kommunene
Det er ikke noe fasitsvar på hva som er riktig involvering for å skape reell medbestemmelse.
Vi anbefaler at det i hver enkelt kommune vurderes hvilke aktører som er relevante for å
oppnå forankring videre ut i organisasjonen. Det er også viktig med kontinuerlig involvering
fra alle aktuelle aktører i organisasjonen også etter at strategien er vedtatt. På denne måten
kan eierskapet til strategien lettere forankres blant de ansatte.
For en del kommuner kan det være vanskelig å få tid til refleksjon over egen praksis i en
travel hverdag. Refleksjon vil være hensiktsmessig siden det vil føre til at kommunen kan
korrigere strategi og tiltak underveis. Korrigeringer fører til kontinuerlig forbedring, som gjør
at man får mest mulig ut av de ressursene man bruker på arbeidsgiverpolitikken.

- 33 -

Litteraturliste
Deming, W. Edwards (1986), Out of the Crisis: Quality, Productivity and Competitive
Position. Melbourne: Cambridge University Press.

Hellevik, Ottar (2005),
Universitetsforlaget.

Forskningsmetoder

i

sosiologi

og

statsvitenskap.

Oslo:

Kalleberg, Ragnvald (1982), “Kvalitative metoder i sosiologisk forskning”. I Harriet Holter
og Ragnvald Kalleberg (red.) Kvalitative metoder i samfunnsforskning (1.utgave). Oslo:
Universitetsforlaget.

KS (2009), Beholde og rekruttere! - En strategi for arbeidskraft og rekruttering. Oslo:
Kommuneforlaget.
KS (2007), Stolt og unik – Arbeidsgiverstrategi mot 2020. Oslo: Kommuneforlaget.

KS.no (2012), Kort om KS. URL: www.ks.no/u/Om-KS/Administrativt/Kort-om-KS/
(lesedato 09.05.2012).
Mintzberg, Henry og James A. Waters (1985), O“Of Strategies, Deliberate and Emergent” i
Strategic Management Journal, vol. 6, 25 7-2 72. Quebec: Faculty of Management, McGill
University.

Nesheim, Torstein (2006), Fremtidens ledelse i kommunene. Bergen: Samfunns- og
næringslivsforskning AS.

Patton, M. Q. (2002), Qualitative Research & Evalution Methods. London: SAGE.

Statistisk sentralbyrå (2012): Info om innbyggertall i kommunene pr. 01.01.2012, URL:
http://ssb.no/ (lesedato 9.05. 2012).
St.prp. nr. 67 (2006-2007). Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008
(Kommuneproposisjonen). Kommunal- og regionaldepartementet.

- 34 -

Upublisert materialet
Asbjørn Stavem, Seniorrådgiver KS avdeling arbeidsgiverpolitikk (e-post 08.05.2012).

Datagrunnlaget om de fem utvalgte kommunene baserer seg på følgende kilder:
Mandal kommune:
Fokusgruppeintervjuer utført i Mandal kommune 27.05.2012.
Arbeidsgiverpolitikk i Mandal kommune (2009).
Årsrapport 2010: Støttefunksjon personal og organisasjon.
URL: http://www.mandal.kommune.no (lesedato 9. mai 2012).

Nesset kommune:
Fokusgruppeintervjuer utført i Nesset kommune 07.05.2012.
Årsmelding 2011 - Nesset kommune (2012).

Sarpsborg kommune:
Fokusgruppeintervjuer utført i Sarpsborg kommune 19.04.2012.
Vi i Sarpsborg - Plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune (utkast pr.
13.03.2012). Upublisert materialet.
Sarpsborg kommunes arbeidsgiverpolitikk (2000).
URL: http://www.sarpsborg.com (lesedato 09.05.2012).

Sør-Aurdal kommune:
Fokusgruppeintervjuer utført i Sør-Aurdal kommune 26.04.2012.
Strategiplan 2011 - Sør-Aurdal. Upublisert material.
Årsmelding og regnskap 2010.
URL: http://www.sor-aurdal.kommune.no (lesedato 09.05.2012).

Sør-Varanger kommune:
Fokusgruppeintervjuer utført i Sør-Varanger kommune 13.04.2012.
Arbeidsgiverstrategi for Sør-Varanger kommune for 2008-2014 - AGS 2020 (2008).
URL: http://www.sor-varanger.kommune.no/

- 35 -

Vedlegg 1. Revidert mandat

Prosjekttittel
Lokal arbeidsgiverstrategi - Kommunenes verktøy mot fremtidens utfordringer?
Prosjektets eiere
Thea Holum Udnes, Bjørn Gohn Jønsberg, Bethina Strandberg-Jensen, Kjersti Eskild Havenstrøm og
Christina Rekdal - for Prosjektforum ved UiO
Veileder for prosjektet er Øystein Fossen.

Oppdragsgiver
KS - Kommunesektorens organisasjon
Bakgrunn for prosjektet
KS har siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet med sine medlemmer - kommunesektoren - om
utvikling av lokal arbeidsgiverpolitikk. I 2007 lanserte KS strategidokumentet ”Stolt og unik –
Arbeidsgiverstrategi mot 2020”. Dokumentet presenterer utfordringer og mål, strategiske grep, og en
rekke sentrale innsatsområder. ”Stolt og unik” er ment som et verktøy for landets kommuner til
videreutvikling av lokal arbeidsgiverpolitikk og lokale strategier. KS har i ettertid av lanseringen fulgt
opp dokumentet med en rekke tiltak i samarbeid med sine medlemmer.
Prosjektets formål
Etter lanseringen av ”Stolt og unik” i 2007 har KS hatt stort fokus på å bistå medlemmene med
utviklingen av lokale arbeidsgiverstrategier. Mange kommuner har utarbeidet arbeidsgiverpolitiske
strategier, men det foreligger ikke statistikk på hvor mange av landets kommuner som faktisk har et
slikt dokument.
KS ønsker gjennom dette prosjektet å finne ut hvor mange kommuner som har utarbeidet en
arbeidsgiverstrategi, hvilke områder som er prioritert, samt hvordan strategiene er forankret lokalt.
Videre ønsker KS kunnskap om hvilke effekter kommuner oppnår ved å ha en arbeidsgiverstrategi gjør dette kommunene i bedre stand til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere?
Følgende problemstilling skal besvares gjennom prosjektet:
Hvordan kan lokalt vedtatte arbeidsgiverpolitiske strategier bedre kommuners evne til å rekruttere,
beholde og utvikle medarbeidere?
Hva er status i dag med hensyn til lokalt vedtatte arbeidsgiverpolitiske strategier og hvordan kan
dette arbeidet bedre kommuners evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere?
Prosjektets mål
●

Gi en oversikt over hvor mange kommuner som har utarbeidet en lokal
arbeidsgiverstrategi
● Gi svar på hvordan kommunene med lokal arbeidsgiverstrategi har forankret denne i
organisasjonen
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●
●

Gi et bilde over hva kommunene har valgt å fokusere på i sin arbeidsgiverstrategi.
Komme med konkrete eksempler på hvordan utvalgte kommuner har jobbet med sin
arbeidsgiverstrategi og hvilke effekter/gevinster de har oppnådd som en følge av dette
arbeidet.

●

Med bakgrunn i datainnsamlingen og erfaringer peke på suksessfaktorer for kommunenes
arbeid med lokal arbeidsgiverstrategi.

Prosjektets omfang og avgrensninger:
I strategidokumentet ”Stolt og unik” presenteres utfordringer frem mot år 2020. Som en følge av dette
er det blitt utarbeidet to hovedmål for arbeidsgiverstrategiene:
1. Kommunene møter behovene med forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikler nye løsninger i
samarbeid med, brukere, innbyggere og partnere.
2. Kommunene har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i
arbeidsmarkedet.
Prosjektet konsentrerer seg kun om målformulering nummer to.
For å nå de tre første målene skal det gjennomføres en spørreundersøkelse. Denne vil bli utført blant
kommunene i 5 utvalgte fylker, Finnmark, Møre og Romsdal, Østfold, Vest-Agder og Oppland.
For å kunne nå det fjerde målet vil vi gjennomføre en kvalitativ undersøkelse, som begrenses til 5
kommuner, en fra hvert fylke i den kvantitative undersøkelsen.
Rammebetingelser
Økonomi:
KS har betalt 50 000kr for å få gjennomført prosjektet. Dette er penger som skal dekke kostnader for
administrasjonen av prosjektforum, samt en veileder for prosjektet. Eventuelle reisekostnader må
dekkes av oppdragsgiver – KS.
Prosjektrapport skal leveres innen 25.mai. Presentasjon av rapporten skal skje i ukene etter dette.
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Vedlegg 2. Samtykkeerklæring
Om prosjektet:
Vi er fem studenter ved masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo,
som har fått i oppdrag av KS å se på lokale arbeidsgiverstrategier og hvilke effekter slike kan gi på
kommunens evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere.
Følgende problemstilling skal besvares gjennom prosjektet: ”Hva er status i dag med hensyn til lokalt
vedtatte arbeidsgiverpolitiske strategier og hvordan kan dette arbeidet bedre kommuners evne til å
rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere?”
Vi skal i slutten av mai levere en rapport til KS med de resultatene vi finner.
Kontaktpersoner
Student: Christina Rekdal, 91 86 70 57
Veileder: Øystein Fossen, 90 14 72 11
Konfidensialitet og arkivering av data
ntervjuene vil bli ta opp p lydb nd. All informasjon dere gir i intervjuene blir behandlet
konfidensielt, dvs. at ingen informasjon blir gitt til uvedkommende.
Alle navn og data som kan identifisere deltakerne vil bli slettet ved prosjektets avslutning og senest
06.06.2012.
rosjektrapporten vil ikke inneholde navn eller andre persondata, og vil bli u ormet slik at ingen
enkeltpersoner kan iden seres ved navn n ormasjon som kommer rem under intervjuene vil
gjengis i prosjektrapporten, men p en slik m te at det eventuelt kun kan kny es opp mot
stillingstittel.

Jeg ønsker å være med i undersøkelsen:

Ja

Nei

Jeg er kjent med at jeg kan trekke meg på hvilket som helst

Ja

Nei

Ja

Nei

tidspunkt, og alle personopplysninger anonymiseres

Jeg godtar at det blir brukt båndopptaker under intervjuet
Sted og dato:
Ditt navn med blokkbokstaver:

________________________________________
Signatur
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Vedlegg 3. Intervjuguide fokusgruppe 1

Introduksjon
Hei og velkommen.
Presentere hvem vi er og hva vi skal:
Vi er en gruppe på fem studenter som skal utarbeide en prosjektrapport for KS om
arbeidsgiverstrategi.
Hva er Fokusgruppe
En fokusgruppe er en metode som søker å fange opp mening og refleksjoner rundt en spesielt tema.
Tema og målsetning
Tema: Lokal arbeidsgiverstrategi eller arbeidsgiverpolitikk
Målsetning: Målet med denne fokusgruppen er at vi får kunnskap om deres arbeidsgiverstrategi og
måten dere har jobbet med prossesen. Dette er deler av vårt datagrunnlag, slik at vi kan svare på vår
problemstilling, Hva er status i dag med hensyn til lokalt vedtatte arbeidsgiverpolitiske strategier
og hvordan kan dette arbeidet bedre kommuners evne til å rekruttere, beholde og utvikle
medarbeidere?
Praktisk
Dere vil alle bli holdt anonym
Vi skal gjennom en del temaer relatert til arbeidsgiverstrategi og gruppeleder vil stille en del
åpningsspørsmål for hvert tema.
Det er fint om vi prøver å snakke en av gangen og det er ønskelig at dere i gruppa fører diskusjonen
så mye som mulig.
Gruppeleder vil komme til å stille spørsmål dersom noe er uklart eller om vi ønsker utdypende
informasjon.

Åpningsspørsmål – tid: 2-3 min. Alle svarer på runde.
● Presentere navn og stilling. Hvor lenge har du jobbet i kommunen?
Introduksjonsspørsmål/ Overgangsspørsmål 5 - 8 min
● Kunne dere kort med egne ord si hva essensen er i en arbeidsgiverstrategi?
Nøkkelspørsmål 10 – 20 min per spm.
Bakgrunn
● Hva var … kommunes hovedut ordringer?
● Hvordan begynte dere å jobbe med arbeidsgiverstrategi/politikk?
● Hva skulle arbeidsgiverstrategien løse?
● Var hovedfokuset på å rekruttere, beholde eller utvikle? Eller flere av disse?
- Kartlegging i forkant (for eks. i forhold til rekruttering)?
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Prosess
● Hvordan utarbeidet dere arbeidsgiverstrategien?
- Hvem var med, hvorfor var de med?
- Hvorfor på denne måten?
Innhold
● Hva har dere valgt å fokusere på i deres i arbeidsgiverstrategi/politikk?
Temaer
● Hva var med å påvirke innholdet? Intern/ekstern
Behov for å rekruttere, beholde, utvikle
● Hvem var med å påvirke innholdet? intern/ekstern
Personer
Forankring
● Diskuter prosessen rundt forankringen av strategien.
(Formelt vedtatt - blant ledere og ansatte)
- Hvorfor har dere gjort det på denne måten?
- Diskuter hvor viktig dere synes det er at hele organiasjonen føler eierskap til målene i
arbeidsgiverpolitikken - er det noen plasser dette er viktigere enn andre?
Effekt
● Har dere opplevd noen effekter av strategien? Hvilke?
- i forhold til: Rekruttering, beholde, utvikle medarbeidere.
● Diskuter hvordan dere måler eller kontrollerer for effekter og resultat av deres
arbeidsgiverstrategi.
Kunne dere gjort noe annerledes/på en annen måte?
● Er det områder i strategien som har fått større fokus?
(Rekruttere, beholde og utvikle.)

Oppsummering til nøkkelspørsmål. Etter det vi har snakket om i dag:
Er det noe dere kunne gjort annerledes i denne prosessen?
Hva mener dere har vært viktige suksesskriterier for deres arbeid med arbeidsgiverstrategi/politikk?
(Har dere lært noe av denne prosessen som dere kan ta med dere videre i ande sammenhenger?)

Avslutningsspørsmål
● Hvis dere ikke hadde en arbeidsgiverpolitikk - hvordan ville det da merkes?
● Har vi gått glipp av noe, noe dere vil ta opp til slutt?
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Vedlegg 4. Intervjuguide fokusgruppe 2
Deltagere:
Introduksjon
Hei og velkommen.
Presentere hvem vi er og hva vi skal:
Hvorfor akkurat dere?Vi vil ha et helhetlig bilde av tiltaket og få ulike inspill fra flere synsvinkler og
posisjoner. Ved at dere kan diskutere dere i mellom kan flere aspekter komme frem som man
kanskje ikke hadde tenkt på eller kommet frem til ved intervju med hver enkelt.
Hva er Fokusgruppe
En fokusgruppe er en metode som søker å fange opp mening og refleksjoner rundt en spesielt tema.
Tema og målsetning
Diskutere et konkret eksempel på hvordan kommunen har jobbet med tiltak basert på sin
arbeidsgiverstrategi og hvilke effekter/gevinster de har oppnådd som en følge av dette arbeidet.
Praktisk
Dere vil alle bli holdt anonym (Samtykkeskjema – sende på mail i forkant og ta med i møte. Ha med
noen ekstra) Vi vil at dere skriver navnet (og stilling) på lapp og setter fremfor dere.
Vi skal gjennom en del temaer relatert til arbeidsgiverstrategi og gruppeleder vil stille en del
åpningsspørsmål for hvert tema.
Det er fint om vi prøver å snakke en av gangen og det er ønskelig at dere i gruppa fører diskusjonen
så mye som mulig.
Gruppeleder vil komme til å stille spørsmål dersom noe er uklart eller om vi ønsker utdypende
informasjon.
Åpningsspørsmål – tid: 2-3 min. Alle svarer på runde.
Presentere navn og stilling, si kort litt om din rolle i arbeidet med tiltaket.
Nøkkelspørsmål 10 – 20 min per spm
Bakgrunn
Kan dere diskutere bakgrunnen for tiltaket?
- hvordan fikk dere ideen?
- hvem var med på utforming?
- Hva ønsket dere å oppnå? (mål)
- Hadde dere et bevisst forhold til om det skulle bidra til enten rekruttere, beholde og utvikle?
- Hvordan henger tiltaket sammen med arbeidsgiverstrategien?
Oppsummerende - evt: “dette høres ut som en klar plan”
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Innhold
Kan dere beskrive/forklare hva tiltaket går ut på?
- hva skjer/gjennomføring
- hvem er med? Frivillig eller noe alle blir pålagt?
- hvorfor er disse med?
Forankring
Hvordan oppfatter dere at organisasjonen kjenner og stiller seg til tiltaket?
- har lederne (kursdeltakerne) noe å si med hensyn til hva som skal tas opp på kurset?
- har det vært oppe til politisk behandling?
- har politikere vært med på utforming?
Effekter
Hvilke effekter opplever dere at tiltaket gir/har gitt?
- hva slags tilbakemeldinger har dere fått? positivt/negativt?
- hvordan måler dere resultat?
- opplever dere at tiltaket har gitt effekter med hensyn til rekruttere, beholde og utvikle
medarbeider?
- har det vært avvik fra forventet resultat?
- har dere gjort noen endringer/korrigeringer underveis?

Er dette noe dere tenker å fortsette med? Er det vedtatt/bestemt noe sted at det skal gis midler til å
fortsette med tiltaket?
Med bakgrunn i det vi har snakket om i dag, hva vil dere trekke frem som de viktigste
suksessfaktorene?

Avslutningsspørsmål
●

Har vi gått glipp av noe, noe dere vil ta opp til slutt?
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Vedlegg 5. Spørreundersøkelse
Hei,
Vi er fire studenter som skal gjennomføre en prosjektoppgave i forbindelse med vår Master.
Oppgaven som vi skal gjennomføre er en undersøkelse om lokal arbeidsgiverpolitikk på
vegneav KS. Opplysningene vil bli brukt i en oppgave ved Universitetet i Oslo, det er frivillig
å delta og man har mulighet til å trekke seg når som helst uten grunn. Prosjektet er planlagt
avsluttet 6. juni 2012 og alle opplysninger blir anonymisert innen da.
Undersøkelsen har 8 spørsmål og vil ta 3-5 minutter å svare på.
KS ønsker gjennom denne undersøkelsen å få en oversikt over hvor mange kommuner som
har en arbeidsgiverpolitikk som er strategisk, hvordan strategien er forankret og hvilke
områder som er prioritert. Undersøkelsen blir gjennomført blant kommuner i fem av landets
fylker.
Svarene vil kun bli brukt som sammenligningsgrunnlag mellom kommunene. Ingen
kommuner
vil bli navngitt uten samtykke.
Kontaktpersoner; student Christina Rekdal 91 86 70 57, veileder Øystein Fossen 90 14 72 11
Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare.
Spørsmål til spørreundersøkelsen:
1. Navn på kommune:
2. Har din kommune utarbeidet en arbeidsgiverpolitikk som er strategisk?
Med dette menes en plan som skal bidra til å konkretisere og realisere
arbeidsgiverpolitikken gjennom nåsituasjon, prioriterte mål og tiltak.
- Ja
- Nei
(Dersom respondenten svarer nei her skilles undersøkelsen og man får ikke opp resten
av spørsmålene)
3. Hvor er arbeidsgiverstrategien forankret? (flere svaralternativ mulig)
Med forankring menes hvilke aktører som har kunnskap, interesse og
opplevelse av forpliktelse knyttet til arbeidsgiverstrategien.
- i kommunestyre
- i formannskapet
- i administrativt utvalg
- blant tillitsvalgte
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- blant ledere i organisasjonen
- blant de ansatte i organisasjonen
- i kommuneplanen
- i økonomiplanen
4. Hva var bakgrunnen for utarbeidelsen av egen arbeidsgiverstrategi? (flere
svaralternativ mulig)
- lokale utfordringer
- behov for fornyelse
- inspirasjon fra egne ansatte
- inspirasjon fra andre kommuner
- inspirasjon fra statlig sektor
- inspirasjon fra privat næringsliv
- inspirasjon fra KS sitt arbeid på området
- annet
5. Hva har hatt betydning for innholdet i arbeidsgiverstrategien? (flere svar alt. mulig)
- lokale utfordringer
- behov for fornyelse
- inspirasjon fra egne ansatte
- inspirasjon fra andre kommuner
- inspirasjon fra statlig sektor
- inspirasjon fra privat næringsliv
- inspirasjon fra KS sitt arbeid på området
- annet
6. Hvilke prioriterte fokusområder inneholder arbeidsgiverstrategien?
(teknisk - åpne svarfelt 10 stk. evt. en boks der alt kan skrives inn)
- Åpent svar
7. Hvordan stiller du deg til følgende utsagn:
Arbeidsgiverstrategien i vår kommune er et levende dokument som brukes av hele
organisasjonen i hverdagen.
Fem svaralternativ: helt enig - litt enig - hverken enig eller uenig - litt uenig - helt uenig
8. På hvilke områder er det tegn på at arbeidsgiverstrategien har gitt resultater/fått
effekter?
- Åpen tekstboks
9. Har du andre kommentarer med hensyn til kommunens arbeid med
arbeidsgiverstrategi?
- Åpen tekstboks
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