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1. Innledning 
 

Indre Østfold kommune er en stor, ny og dynamisk kommune – med to byer 

omkranset av levende tettsteder, rikt kulturliv og et næringsliv med mange 

innovative kompetansebedrifter. Samtidig er Indre Østfold kommune Norges største 

jordbrukskommune med flott natur og kulturlandskap. 

Kommunen er en av regionens største arbeidsgivere med rundt 3.500 ansatte. 

Kommunen skal levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne innen et vidt spekter 

av fagområder. Gjennom sitt engasjement og sin jobbutførelse bidrar kommunens 

ansatte til at Indre Østfold kommune er et godt sted å leve, bo og arbeide i. 

Arbeidsgiverstrategien skal bidra til at kommunen når sine mål for tjenesteleveranse 

og samfunnsbygging, gjennom målrettet utvikling og ivaretakelse av medarbeidere 

og ledere. Medarbeidere og ledere skal utfordres og stilles krav til, men også gis tillit 

og aktiv støtte. Å ivareta arbeidsgiverrollen på en god måte bidrar til at tjenester ytes 

effektivt og med god kvalitet. 

En god arbeidsgiverpolitikk setter gode ledere og medarbeidere i sentrum, og ser de 

menneskelige ressursene som grunnlag for utvikling av gode tjenester for 

innbyggerne. Arbeidsgiverpolitikken viser vei i et samfunns- og arbeidsliv i endring. 

 

Arbeidsgiverpolitikken Strategien skal bidra til å synliggjøre kommunens overordnede 

mål, fremme god organisasjonskultur og sikre gode resultater og godt omdømme. 

Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å sikre at det i fremtiden er tilstrekkelig kapasitet 

og kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene, sikre robuste og sterke 

fagmiljøer og godt medarbeider- og lederskap. 

Arbeidsgiverpolitikken beskriver forventninger, satsningsområder og konkrete mål til 

utvikling og ivaretakelse av rollen som arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Arbeidsgiverpolitikken skal utvikle og sikre at medarbeidere er i stand til å realisere 

kommunens unike samfunnsoppdrag. Den skal sikre en innbyggerorientert kultur med 

kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere. 

 

2.  Visjon og verdigrunnlag  
 

Arbeidsgiverpolitikk er de holdninger, handlinger og 

verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor 

medarbeiderne hver eneste dag. 
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Arbeidsgiverpolitikken er forankret i kommunens visjon og verdigrunnlag. Våre verdier 

er uttrykk for den kulturen vi ønsker å ha i organisasjon og skal fungere som 

rettesnorer for alle medarbeidere. Verdigrunnlaget skal virke samlende, utviklende 

og gi inspirasjon til å levere gode tjenester hver dag. 

 

2.1 Visjon 
 

Indre Østfold kommune er en fremtidsrettet og effektiv 

tjenesteleverandør som utvikler levende lokalsamfunn og 

attraktive arbeidsplasser. 

 

 

 

2.2 Verdier 

Dette lå under ansvarsområdet til delprosjekt A1 Administrasjon og ledelse og er ikke 

utarbeidet enda. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer  
 

I årene framover vil kommunen stå overfor flere utfordringer, men også muligheter. 

De viktigste utviklingstrekkene i arbeidslivet er:  

• Omstilling og effektivisering – sikre økt effektivitet i offentlig sektor for fortsatt å 

kunne ivareta brukernes behov 

• Organisasjon og ledelse – sikre god organisering for å møte fremtidens 

utfordringer 

• Kompetanse – sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse 

• Innovasjon – store og komplekse utfordringer krever nye løsninger 

• Digitalisering – utnytte potensialet i økt digitalisering 
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3.1 Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere 

Et arbeidsmarked i endring vil utfordre kommuner og fylkeskommuner som 

arbeidsgivere og tjenesteleverandører. Mangelen på arbeidskraft skaper en ny og 

krevende konkurransesituasjon der kommuner og fylkeskommuner konkurrerer om 

den samme arbeidskraften, i tillegg til den konkurransen som er i arbeidsmarkedet 

forøvrig. En framtidsrettet kommunesektor stiller store krav både til politisk og 

administrativ ledelse. Dette gjør at det blant annet er behov for høy faglighet og god 

endringskompetanse både hos ledere og ansatte. For å løse morgendagens 

velferdsoppgaver må ledere skape attraktive arbeidsplasser med interessante 

arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø. 

 

3.2 Evne til utvikling og nyskaping 

Økt innovasjonskraft og evne til radikal nyskaping er ett av svarene på de mange 

velferdsutfordringene samfunnet står ovenfor. Dette handler blant annet om 

organisering av tjenestene og om hvordan det legges til rette for at de ansatte kan 

løse oppgavene på nye måter - både internt i organisasjonen og i samspill med 

omgivelsene. 

Innovasjon i tjenesteutvikling og oppgaveløsning har betydning for arbeidsgiverrollen 

og forventninger til ledere og ansatte. Ny kompetanse må dyrkes fram. Like viktig 

som nye løsninger er også nye arbeidsmetoder og samarbeidskonstellasjoner. 

Stikkord her er omgivelsesorientering, samhandling og samskaping. 

 

 

4. Arbeidsgiverpolitikkens hovedmål 
 

For å møte utfordringsbildet Indre Østfold kommune står overfor som arbeidsgiver, er 

følgende hovedmål definert for kommunens arbeidsgiverpolitikk: 

 

Arbeidsgiverpolitikken bidrar til å utvikle moderne og attraktive 

arbeidsplasser, slik at Indre Østfold kommune lykkes med å 

rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere og 

gjennoms dette løse sitt samfunnsoppdrag. 

 

5. Innsatsområder 
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For at Indre Østfold kommune skal realisere hovedmålene for arbeidsgiverpolitikken, 

er seks satsningsområder definert og beskrevet med føringer og målsettinger. 

Satsningsområdene er grunnsteinene i utøvelsen av arbeidsgiverpolitikken og utgjør 

selve fundamentet for dette arbeidet. Føringene gitt for satsningsområdene gjelder 

hele organisasjonen og følges opp gjennom handlings- og tiltaksplaner. 

Det er et felles ansvar for folkevalgte, ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og 

vernetjeneste å bidra til at arbeidsgiverpolitikken realiseres. 

Følgende satsningsområder er definert: 

 

 

 

5.1 Ledelse og medarbeiderskap 

Mål:  

I Indre Østfold kommune har vi ledere som viser 

gjennomføringskraft, skaper tillit, legger til rette for mestring og 

motivasjon og skaper en organisasjonskultur med godt 

arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.  

God ledelse er avgjørende for å kunne levere gode tjenester i et samfunns- og 

arbeidsliv i endring. 

Kommunens ledere utøver mestrings- og relasjonsledelse. Dette kjennetegnes ved at 

ledere har tillit til medarbeiderne og delegerer oppgaver og myndighet. At ledere  

skaper tillit, trygghet og respekt gjennom å bygge en kultur preget av raushet og 

takhøyde. En kultur der ledere ser medarbeiderne som en viktig ressurs og ser deres 

styrker og potensiale. Hvor oppgaver løses gjennom teamarbeid på tvers av 

fagområder der dette er hensiktsmessig. En kultur hvor ledere har mot til å være 

tydelig og ta nødvendige avgjørelser.  

1. Ledelse og medarbeiderskap

2. Rekruttere, beholde og utvikle

3. Innovasjon og digitalisering

4. Mangfold og inkludering

5. Partssamarbeid og medvirkning

6. Arbeidsmiljø
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Indre Østfold kommune er opptatt av å etablere et tett samarbeid med frivilligheten. 

Dette gir nye kompetansebehov og behov for endrede lederferdigheter. I dette 

samarbeidet kan en i liten grad benytte styringsretten. Ledelse blir derfor mer 

avhengig av evnene til å inspirere og motivere, og tilretteleggingen må baseres på 

tjenende ledelse og ikke styrende.  

 

5.2 Rekruttere, beholde og utvikle 

Mål: 

Indre Østfold kommune rekrutterer, utvikler og beholder 

kompetanse som gjør at kommunen leverer tjenester på en 

god måte.  

 

Indre Østfold kommune er opptatt av å bygge opp og synliggjøre kommunens 

attraktivitet som arbeidsgiver. Politikere og ansatte er ambassadører for Indre Østfold 

kommune. Å framsnakke kommunen er god omdømmebygging og bidrar positivt til 

å bygge opp en god bedriftskultur. 

Indre Østfold kommune er opptatt av kontinuerlig forbedring av tjenestene gjennom 

kompetanseutvikling. Det tilrettelegges for relevant etter- og videreutdanning. Det 

legges også til rette for ulike former for intern opplæring og karrieremuligheter.  

 

5.3 Innovasjon og digitalisering  
Gode innovative løsninger fordrer et utviklingsorientert klima som fremmer kreativitet 

og idéutveksling på tvers av tjenester og gjennom tett dialog med innbyggerne.  

Indre Østfold kommune skal ta i bruk relevante og brukervennlige digitale verktøy og 

programmer der dette er hensiktsmessig og medarbeiderne gis nødvendig 

opplæring.  

 

5.4 Mangfold og inkludering 
Indre Østfold kommune skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk 

og legge til rette for mangfold blant de ansatte. Kommunen ønsker å være en 

foregangskommune innenfor likeverd og mangfold. 

Indre Østfold kommune vektlegger økt kunnskap om migrasjon og integrering blant 

kommunens ansatte. 

Indre Østfold kommunes medarbeidere og ledere opptrer med respekt og forståelse 

for hverandres forskjellighet, ulike livssituasjoner og ståsteder. 
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5.5 Partssamarbeid og utvikling 
Indre Østfold kommune skal kjennetegnes av et godt trepartssamarbeid. Forholdet 

mellom kommunens politiske og administrative nivå skal kjennetegnes av 

samhandling, tillit, respekt og god rolleforståelse. Dette kommer til syne gjennom 

raushet og åpenhet i dialogen. Rådmannens integritet som administrasjonens øverste 

leder er viktig, samtidig skal rådmannen lojalt følge opp politisk fattede vedtak. 

Det skal være en åpen dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 

Det legges til rette for gode arenaer for samarbeid mellom 

arbeidstakerorganisasjonene, verneombudene, politikere og administrasjon. 

 

5.6 Arbeidsmiljø  
Det er et felles ansvar for folkevalgte, ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og 

vernetjeneste å bidra til et trygt arbeidsmiljø. Dette vises i et godt nærværsarbeid og 

en god livsfaseorientert tilrettelegging. Indre Østfold kommune skal være en 

helsefremmende arbeidsplass. Godt arbeidsmiljø fremmes gjennom god dialog 

mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjeneste med fokus på godt HMS-arbeid og 

god internkontroll. 

 

 

6. Gjennomføring og oppfølging av 

arbeidsgiverpolitikken 
 

Den overordnede arbeidsgiverpolitikken skal konkretiseres i kommunens tiltaksplaner 

som beskriver hvilke tiltak Indre Østfold kommune iverksetter for å nå kommunenes 

overordnede målsetting.  

 

 


