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DET STORE BILDET - MEGATRENDER
Rådmann, Arne Ingebrigtsen

KRISTIANSUND 2030
For å kunne føre en aktiv og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk må vi male et fremtidsbilde av hvordan Kristiansund ser ut 10-15
år fremover i tid. I en globalisert verden påvirkes vi daglig av det som kalles megatrender. Det vil si vidtrekkende og vedvarende
endringer som påvirker utviklingen innen teknologi og samfunn. FN identifiserer de viktigste megatrendene som demografiske
og sosiale endringer, nye og store utfordringer innen klima, helse og energi, økende urbanisering og teknologiske gjennombrudd.
Megatrendene er også tydelige i Kristiansundsamfunnet. Demografien viser at vi har mange eldre, få yngre kvinner, forholdsvis
lavt utdanningsnivå, økt flyktningetilstrømming, offentlig gjeld og et behov for omstilling fra et petroleumsbasert næringsliv til
andre og mer bærekraftige aktiviteter.
Kristiansundssamfunnet må møte disse utfordringene, og vi skal møte dem med en holdning preget av fremtidstro, nyskaping og
optimisme. Våre politikere ønsker et samfunn hvor Kristiansund kommune bidrar til størst mulig livskvalitet for våre innbyggere.
Det får vi til ved at kommunen arbeider i en felles retning med visjoner og mål som utnytter kommunens styrker og takler
fremtidens utfordringer. Vi må selv være med og bestemme innholdet i glasskula.
Nøkkelen til å få til dette er gjennom kompetanse! Kristiansund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker
seg de og greier å beholde de beste hodene. Vi skal ha stolte, kompetente og initiativrike medarbeidere som kan produsere
velferdstjenester i tråd med innbyggernes krav og forventninger. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Kristiansund
kommune står i et generasjonsskifte hvor vi skal ta vare på kunnskapen og erfaringene fra tidligere tider. Samtidig skal vi skape en
fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som møter våre innbyggeres endrede behov for gode, moderne og digitaliserte tjenester.
Vi skal finne og ta i bruk de beste teknologiske løsningene, jobbe smartere, klokere og mer effektivt. Vi skal heie på tenking utenfor
boksen. Vi lager heller boksen litt større. Vi skal være i front og være med å utvikle fremtidens kommune.
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Vi ønsker et samfunn hvor
kommunen bidrar til størst
mulig livskvalitet for våre
innbyggere

Fremtidstro, nyskaping og
optimisme er Kristiansunds
retning for fremtiden

Vi skal skape en
fremtidsrettet og fleksibel
organisasjon som møter våre
innbyggeres endrede krav og
forventinger til våre tjenester
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ARBEIDSGIVERROLLEN

Med arbeidsgiver menes Kommunestyret/Bystyret eller den som er
delegert slik myndighet. Arbeidsgiver er videre den som i arbeidsgivers
sted leder den enkelte enhet i samsvar med gitte fullmakter
-Hovedavtalens §2.2.19

Arbeidsgiverstrategien er et felles grunnlag for politikere, ledere,
medarbeidere og tillitsvalgte. Den bygger på hovedavtalens mål om
samarbeid, medbestemmelse og medvirkning og skal bidra til at vi
fremstår som en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune som
bidrar til det beste for innbyggerne. Evnen til åpen dialog mellom alle
parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes.
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BYSTYRET

Bystyret er det øverste arbeidsgiverpolitiske organ. Bystyret har overordnet arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Kristiansund
kommune, samt arbeidsgiverrollen overfor rådmannen. Ingen folkevalgte har arbeidsgiverrolle som enkeltrepresentanter.

ADMINISTRASJONS- OG LIKESTILLINGSUTVALGET (ADMU)

Formannskapet fungerer som Administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg og likestillingsutvalg) i samsvar med
kommuneloven § 25 for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. ADMU skal
treffe vedtak i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer som ikke er lagt til overordnet
organ (bystyret) eller til rådmannen.

RÅDMANNEN

Rådmannen utøver på vegne av bystyret et overordnet arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Kristiansund kommune. Rådmannens
ansvar og myndighet, som øverste administrative leder, er utgangspunkt for ansvars- og arbeidsdeling, samt videredelegasjon
av fullmakter i administrasjonen. Rådmannen er administrasjonens kontaktperson overfor politisk ledelse.

STRATEGISK LEDERGRUPPE

Strategisk ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann, personal og organisasjonssjef og tre kommunalsjefer.
Assisterende rådmann er rådmannens stedfortreder. Personal og organisasjonssjefen har hovedansvaret for utviklingen
av kommunens arbeidsgiver- og personalpolitikk, Personal- og organisasjonssjefen har ansvar for å følge opp målene i
arbeidsgiverstrategien ved hjelp av konkrete organisasjonsmessige tiltak, ivaretakelse av arbeidsmiljø og kompetanseutvikling.
Kommunalsjefene er rådmannens kontaktpunkt mot enhetene og har fag- personal- og budsjettansvar for områdene helse og
omsorg, teknisk og oppvekst.

KOMMUNENS LEDERE

Alle ledere med personalansvar i Kristiansund kommune er arbeidsgiverrepresentanter, og har ansvar for å ivareta
arbeidsgiverrollen overfor egne medarbeidere. Rådmannens ansvar og myndighet er utgangspunkt for ansvars- og arbeidsdeling
samt videredelegering av fullmakter til stabsledere og enhetsledere. Lederne har fullt strategisk og operativt ansvar for økonomi,
personal, fag, kommunikasjon og administrasjon ved sin respektive enhet.
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ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG
ARBEIDSGIVERSTRATEGI

Arbeidsgiverpolitikk defineres som de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor
medarbeiderne hver dag. Arbeidsgiverstrategien konkretiserer arbeidsgiverpolitikkens målsettinger og innsatsområder, og
beskriver forventinger til utvikling og ivaretakelse av rollen som arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsgiverstrategien bygger på, og skal bidra til, at vi når målene
i kommuneplanen. En god og fremtidsrettet arbeidsgiverstrategi
utgjør et felles verdifundament for de folkevalgte, ledere,
medarbeidere og tillitsvalgte.
GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING

Kristiansund kommunes arbeidsgiverstrategi rulleres hvert fjerde år. De konkrete tiltakene som avledes av arbeidsgiverstrategien
har tydelig oppfølgingsansvar, og rulleres årlig gjennom handlingsprogrammet (økonomiplanen). Resultatoppnåelse av tiltakene
rapporteres årlig i kommunens årsrapport.

HOVEDMÅL

Våre hovedmålsettinger for arbeidsgiverpolitikken er at Kristiansund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og en
fremtidsrettet og fleksibel organisasjon med kompetente medarbeidere. Vi skal være fokusert i forhold til vedtatte oppgaver, men
leken i forhold til hvordan vi utfører disse oppgavene på en effektiv og innovativ måte.
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ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Fremtidens medarbeidere har høye krav og forventninger til sin arbeidsgiver. Kristiansund kommune er Nordmøres største
organisasjon, og dens fortrinn må synliggjøres og fremheves for å være aktuell og relevant. Vi må tenke bredt, kreativt og
alternativt når det gjelder rekruttering. Kommunen skal være en moderne kunnskapsorganisasjon som håndterer et stort
mangfold i arbeidsoppgavene. Kompleksiteten og variasjonen gjør det til en spennende og identitetsskapende arbeidsplass
hvor utviklingsmulighetene og karriereveiene er mange. I kommunen er det mange ulike fagmiljøer med høy kompetanse. I
Kristiansund kommune ønsker vi velkommen og tar godt imot traineer, lærlinger, praksisstudenter og andre som gir positive
bidrag inn i organisasjonen.
Det tilbys lederutviklingsprogram og mange muligheter for videreutdanning, veiledning og mentoring. Saksbehandlere sitter nært
beslutningene, har stort ansvar hvor man kan skape merverdi og kan påvirke samfunnsutviklingen innen sitt felt. I kommunen
er man i tett samhandling med innbyggere, brukere og pårørende og har muligheten til å jobbe både strategisk og operativt.
Kommunen skal gi en jobbsikkerhet, trygghet og meningsfylt arbeid i et skiftende arbeidsmarked. Kommunen tilbyr også
gode velferds- og pensjonsordninger. I Kristiansund kommune er sammenhengen mellom lønn og resultat koblet til ledernes
arbeidsavtaler.

Kristiansund kommunes lønnspolitikk har som mål å sikre gode kommunale tjenester gjennom motiverte medarbeidere med
riktig kompetanse. Lønnspolitikken skal være et strategisk virkemiddel til å tiltrekke seg ønsket kompetanse - rettferdig, forståelig
og forutsigbar. Den skal motivere til innsats i et godt arbeidsmiljø og medvirke til lik lønn for lik prestasjon. Vår lønnspolitikk skal
gjøre kommunen konkurransedyktig med hensyn til å rekruttere og beholde medarbeidere uten å være lønnsdrivende. Lønnen
skal likevel gjenspeile allment lønnsnivå i sammenlignbare yrker, lokalt og regionalt.
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FREMTIDSRETTET OG FLEKSIBEL
ORGANISASJON

Kristiansund kommune står nå overfor et teknologisk veiskille hvor det satses for fullt på nye måter å jobbe på gjennom
organisasjonsutvikling, tjenestedesign og digitalisering. Denne dreiningen gir arbeidstakerne en unik mulighet til å påvirke sin
jobbhverdag ved å jobbe smartere, enklere og i en mye tettere dialog og samhandling med innbyggere og brukere.
Gjennom innovasjon, nyskaping og utvikling skal kommunens ansatte løse de mange utfordringene vi står overfor på nye
måter. Både internt i organisasjonen, og i samspill med omgivelsene. Nye måter å arbeide på krever endringer i organisering
av arbeidsoppgavene, ledelse, arbeidsflyt og oppgavefordeling. Samtidig medfører det andre former for samhandling og
samarbeidskonstellasjoner. Dette må organisasjonen og dens ledere ta høyde for i den strategiske planleggingen av fremtidens
organisasjon.
Hver ansatt skal kunne påvirke og forme hvordan vi leverer våre tjenester innenfor overordnede rammer. Medarbeidernes
kompetanse er uten tvil organisasjonens viktigste ressurs når deres kompetanse benyttes til riktig tid på riktig sted.
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HOVEDSTRATEGIER

SKAPE ET FELLES
VERDIGRUNNLAG

KLAR IDENTITET OG GODT
OMDØMME
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TYDELIG OG
MESTINGSORIENTERT LEDELSE

MEDARBEIDERSKAP OG
MEDARBEIDERDREVET
INNOVASJON

REEL MEDBESTEMMELSE OG
INVOLVERING

ARBEIDSMILJØ, LIVSFASEPOLITIKK
OG INKLUDERING

SKAPE ET FELLES VERDIGRUNNLAG
Kristiansund skal være en kommune med høye etiske standarder. Organisasjonens verdier ligger til grunn
for, og kommer til uttrykk gjennom ledelse og medarbeiderskap. Våre etiske retningslinjer skal være
utgangspunkt for jevnlige refleksjoner om egen praksis både som leder og medarbeider.
Som grunnlag for Kristiansund kommunens arbeidsgiverstrategi ligger våre grunnverdier, SNOR.

SAMHANDLING

NYSKAPING

OPTIMISME

RAUSHET

SNOR-verdiene skal kjennetegne vår virksomhet, og konkretiseres på hvert
tjenestested. De skal reflektere utøvelsen av arbeidsgiverrollen i praksis.
Arbeidsgiverstrategien skal sammen med kommunens visjon og verdier være
retningsgivende for arbeidsgiver i møte med kommunens medarbeidere.
I Kristiansund kommune har vi mestringsorientert ledelse og medarbeiderskap
som grunnfilosofi gjennom våre «Oss-i-mellom-regler».

”OSS I MELLOM”
Vi holder ord
Vi gir ros
Vi griper hverandre i å lykkes
Vi snakker med hverandre, ikke om
Vi har humør og temperament
Vi gjør hverandre gode
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Våre ledere legger til rette for
at medarbeiderne mestrer sine
oppgaver og oppnår gode
resultater gjennom anerkjennelse
og bekreftelse, myndiggjøring og
handlingsrom
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TYDELIG OG
MESTRINGSORIENTERT LEDELSE
UTØVELSE AV LEDERROLLEN I KRISTIANSUND KOMMUNE

God ledelse henger sammen med godt medarbeiderskap
- Linda Lai

Mestringsorientert ledelse innebærer lederatferd som legger vekt på indre motivasjon, læring og utvikling ut
i fra medarbeiderens individuelle forutsetninger.

LEDERROLLEN BESTÅR AV TO HOVEDELEMENTER

1
2

Ledelse: Ledere skal legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur
som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og læring,
forbedring og innovasjon.

Administrasjon: Ledere skal etablere og følge opp administrative rutiner
og systemer som skal sikre god virksomhetsstyring, god internkontroll og
riktige tjenester til innbyggere og brukere.

Våre ledere legger til rette for at medarbeiderne mestrer sine oppgaver og oppnår gode resultater gjennom
anerkjennelse og bekreftelse, myndiggjøring og handlingsrom. Våre ledere skal motivere sine ansatte til å
trives, utvikle seg og bidra til å skape en enda bedre kommune.
Lederskap handler om å skape gode resultater i involverende prosesser med aktører som kan bidra til
oppgaveløsning. I Kristiansund kommune skal ledere ta ansvar og utøve sin rolle i tråd med felles verdier og mål
innenfor fastsatte rammer. Ledere som tar i bruk eget handlingsrom og utøver godt lederskap er avgjørende for
at kommunen skal ha tilstrekkelig handlekraft i forhold til dagens og framtidens utfordringer.
Ledelse i Kristiansund kommune innebærer en felles enhetlig og tydelig ledelsespraksis basert på anerkjennelse,
selvledelse, helhetlig syn på oppgaveløsningen og en bevisst søken etter beste praksis. Gjennom en klar
rolleforståelse og en bevisst utøvelse av daglig ledelse, skal våre ledere bidra til å gi kommunen legitimitet.
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TILLITSBASERT MEDARBEIDERSKAP
OG MEDARBEIDERDREVET
INNOVASJON
Våre medarbeidere opplever stolthet og mestring i arbeidsoppgavene og oppnår gode resultater gjennom
ansvar, anerkjennelse og bekreftelse.

MEDARBEIDERSKAP

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til
arbeidsgiveren. I Kristiansund kommune ønsker vi engasjerte medarbeidere gjennom forpliktende samhandling
tar ansvar i jobben sin. Medarbeidere som er stolte av seg selv, den jobben de gjør og av sin arbeidsplass.
Medarbeidere som kjenner at sitt bidrag former hvordan Kristiansund kommune oppfattes og utøver sitt virke.
Yrkesstolthet henger tett sammen, og godt medarbeiderskap er fundamentet som bidrar til å få til dette.
Gjennom å ta ansvar for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for sin egen relasjon til arbeidsgiveren blir
medarbeideren en konstruktiv medspiller både for lederen og for sine kollegaer. Sammen skal vi bidra til å
realisere vår felles visjon, basert på kommunens SNOR-verdier.

•
•
•
•
•

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

bidrar
forstår hva målet er
forstår sitt bidrag for å nå målet
er motivert for å nå målet
er konstant opptatt av å forbedre sitt bidrag

MEDARBEIDERSKAP

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON

Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) dreier seg om hvordan medarbeidere og ledere i kommunen mobiliseres
for å delta i innovasjonsarbeid og hvordan deltakelsen kan bli vanlig praksis. I motsetning til innovasjon som
er bestemt og drevet ovenfra, kommer MDI nedenfra og har utgangspunkt i den praksis og de erfaringer
medarbeiderne gjør seg i sin arbeidshverdag. Dette innebærer en aktiv og systematisk involvering av alle
medarbeidere i innovasjonsprosessen.
Medarbeidere er en av de viktigste ressursene når det gjelder innovasjon. Medarbeidere er derfor en del av
innovasjonsutviklingen på arbeidsplassene gjennom sine erfaringsbaserte kunnskaper. Dette kan for eksempel
være kunnskap om virksomhetens tjenester og brukernes behov, nye ideer til ulike fornyelser og løsninger, som
er viktig for verdiskaping og for tjenesteproduksjonen i det offentlige (Kallevig, 2012).

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON
•
•
•

En verdi, et prinsipp og et virkemiddel for samarbeid, tillitsbygging, motivasjon og
medansvar hos ansatte
En praktisk metode for å involvere ansatte i forbedring og utvikling av nye produkter,
prosesser eller tjenester
Et forskningsfelt som kombinerer innovasjonsfeltet med perspektiver på læring samt
organisering, ledelse og arbeidsorganisering

Høyrup, Bonnafous-Boucher, Hasse, Lotz, & Møller, (2012)
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KLAR IDENTITET OG
GODT OMDØMME
For at Kristiansund kommune skal kunne kommunisere et ønsket omdømme, må våre ledere og medarbeidere
ha en klar og tydelig oppfatning om hva som er virksomhetens visjon og målsettinger.
Et godt omdømme må jobbes frem og forankres i hele kommunen. I løpet av prosessen med å utvikle omdømme
er det viktig å være lydhør i forhold til alle innspill og erfaringer fra ansatte, innbyggere og andre. Det er viktig
at alle medarbeiderne har en klar oppfatning av hva kommunen står for slik at de kan identifisere seg med den
og signalisere dette ut til omgivelsene.

Hver enkelt av oss er gode ambassadører for
kommunen i møtet med våre innbyggere.
Kommunikasjon og informasjon er strategiske virkemidler i omdømmearbeidet. Gjennom informasjonsbladet,
tett kontakt med lokalpressen og sosiale medier, synliggjøres hva som skjer i kommunen. Innbyggere får på
denne måten bedre innsikt og kunnskap om hva kommunen gjør. Dette kan bidra til at kommunen oppleves
som aktiv og åpen, noe som igjen gir positive omdømmeeffekter. Kommunikasjon bør være en del av både
planlegging og gjennomføring av tiltak og prosesser. Kommunens ledere har hovedansvar for å iverksette
nødvendige informasjon og kommunikasjonstiltak. Digitale kanaler bør være prioritert i kommunens fremtidige
kommunikasjonsarbeid.

REELL MEDBESTEMMELSE
OG INVOLVERING
Hovedavtalen er utgangspunktet for målet om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. Avtalen utgjør
rammeverket for partssamarbeidet. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål, vil et godt
samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene. For å oppnå reell innflytelse er det helt
sentralt å ha stabile og sterke strukturer rundt samarbeidet. I Kristiansund kommune har vi HMS-grupper på hver
enhet og den sentrale Nærværsgruppa som er arenaer for medvirkning og samarbeid mellom arbeidsgiver og
medarbeidere. I utgangspunktet skulle gruppene ha fokus på HMS-arbeid, men møtene blir også benyttet til
andre tema hvor det er nyttig med tett dialog, samarbeid og samhandling.

I Kristiansund kommune har medarbeiderne reell
innflytelse gjennom god dialog og tillitsbasert
samarbeid.
I Hms-gruppene sitter avdelingsleder/enhetsleder, tillitsvalgt, verneombud og ansatterepresentant. De har
regelmessige møter og rapporterer til AMU om sin aktivitet 4 ganger i året. Ansatte opplever å bli informert og
få en reell medbestemmelse på sitt eget arbeidsmiljø samt at ledere får bistand hjelp og støtte i sitt arbeid.
I den sentrale Nærværsgruppa deltar personal- og organisasjonssjef, HMS-rådgiver, Hovedverneombudet,
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet og to rådgivere fra NAV-arbeidslivssenter. Gruppa møtes månedlig og arbeider
blant annet med spørsmål knyttet til arbeidsmiljø, HMS, Inkluderende arbeidsliv, arbeidsnærvær og er involvert
i prosesser og prosjekter på overordnet nivå. Flertallet i gruppen sitter i AMU, AKAN, ADMU, mange overordnede
HMS-grupper, og er med rundt omkring der ting skjer og folk jobber. Nærværsgruppa samarbeider tett med
HMS-gruppene ute på enhetene.
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For at Kristiansund kommune
skal kunne kommunisere et
ønsket omdømme, må våre
ledere og medarbeidere
ha en oppfatning om hva
virksomheten er og hva
den står for: Virksomhetens
identitet.

Hvis regnskapet går i pluss vil
omdømme positivt påvirker
kommunens verdiskaping,
rekrutteringsevne, unges
utdanningsvalg, kommunens
evne til å beholde
arbeidskraft, flyttemønster og
pendlervilje

Gjennom å ta ansvar
for sitt eget arbeid,
for arbeidsmiljøet og
for sin egen relasjon
til arbeidsgiveren blir
medarbeideren en
konstruktiv medspiller både
for lederen og for sine
kollegaer.
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ARBEIDSMILJØ,
LIVSFASEPOLITIKK OG INKLUDERING
I Kristiansund kommune har vi et godt og ivaretakende arbeidsmiljø med forutsigbarhet og trygge rammer.
Kristiansund kommune skal sikre et godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og
meningsfylt arbeidssituasjon. Kommunen skal sikre ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, og
legge til rette for tilpasninger i arbeidsforhold knyttet til arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Videre
skal kommunen gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstaker i kommunen selv kan ivareta og utvikle sitt
arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter, og med nødvendig veiledning og kontroll av offentlig
myndighet.

Kristiansund kommune skal sikre og verdsette
kompetanseoverføring mellom ulike generasjoner
arbeidstakere.
HENSYN TIL ULIKE LIVSFASER

Kommunen skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, og som IA-bedrift har arbeidsgiver forpliktet seg til å legge
til rette for at alle ansatte skal ha en god og meningsfylt arbeidshverdag. Livsfasepolitikken skal gjenspeile
likeverd for alle ansatte. Som arbeidsgiver skal det tas hensyn til at medarbeidere er i ulike faser av livet der
behov, krav, begrensninger og muligheter varierer. Videre skal arbeidsgiver se rammevilkårene for arbeidsliv
og familieliv/privatliv i en sammenheng, og legge til rette for at den enkelte skal kunne kombinere privatliv
og et aktivt yrkesliv.

Kristiansund kommune har en aktiv seniorpolitikk og det
er viktig målsetting for kommunen å legge til rette for at
ansatte kan stå i arbeidslivet til ordinær pensjonsalder.
MANGFOLD PÅ ALLE NIVÅ

Å sikre mangfold på alle nivå i kommunen er viktig for kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, og for å
skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Mangfold handler om å kombinere
forskjellighet slik at bredden i erfaringer og tenkemåter kan berike utviklingsprosessene. Mangfold skal
forhindre utenforskap, blant annet gjennom å inkludere mennesker som blir stående utenfor arbeidslivet
uten selv å ønske det. Vi som kommune skal søre for god tilrettelegging slik at medarbeidere med nedsatt
funksjonsevne får en best mulig arbeidshverdag.
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