
ARBEIDSGIVERPOLITIKK

Helsefremmende arbeidsmiljø
ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Helsefremmende arbeid er viktig for å bedre 
menneskers livskvalitet, trivsel og mulighet for å 
mestre de utfordringene og belastningene de kan 
utsettes for. Folkehelsetiltak vil bidra til et mer 
inkluderende arbeidsliv og til at flere av kommu-
nes innbyggere står i arbeid. Friske og motiverte 
medarbeidere er en nøkkelfaktor. For å lykkes 
må forholdene legges til rette slik at arbeidet gir 
mestringsopplevelse, oppleves håndterbart og 
meningsfullt.

ARBEIDSGIVERS STRATEGI
 
 VI SKAL

• gi god lederopplæring i HMS- forebygging 
 og oppfølging av sykemeldte
• inkludere og legge til rette for ansatte med 
 nedsatt arbeidsevne
• tilby hele stillinger for å sikre kompetanse 
 og kontinuitet i arbeidet
• gjennomføre og følge opp 
 medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor
• gjennomføre medarbeidersamtaler med alle
 ansatte årlig
• jobbe systematisk med HMS-tiltak i kommunen
 sammen med Bedriftshelsetjenesten og NAV

Utvikling og nyskapning
ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Utviklingen i samfunnet krever innovasjon. Det må 
være kultur for å dyrke frem ny kompetanse, nye 
ferdigheter og nye måter å jobbe på. Tverrfaglig 
samarbeid i organisasjonen vil være avgjørende for 
engasjement, medvirkning og nye ideer. Samska-
ping med innbyggere, private og organisasjoner 
kan ha stor verdi for å utvikle tjenester på en helt 
ny måte. Digitale løsninger og kompetanse er også 
viktig for å lykkes med omstilling og heve ser-
vicenivået.

ARBEIDSGIVERS STRATEGI

 VI SKAL
 
• fokusere på bedre kvalitet fremfor økonomi
• identifisere kjerneoppgavene og skifte 
 perspektiv fra system til menneske
• jobbe aktivt med å implementere digitale 
 løsninger som gir en gevinster
• utvikle opplæringsplaner i alle virksomheter 
 slik at vi styrer opplæringen i en retning som 
 gir oss riktig kompetanse til å møte 
 morgendagens utfordringer
   

Vi vil, vi våger

Lyngdal kommune har gjennom gode prosesser i 
kommunesammenslåingen fått mulighet til å gjen-
skape og fornye kommunenes arbeidsgiverpolitikk 
og -strategi for bedre å kunne møte morgendagens 
utfordringer. Arbeidsgiverpolitikken i kommunen skal 
fremme et arbeidsmiljø preget av tillit, tydelighet og 
oppfinnsomhet.

Utvikling av kompetanse og en felles kultur der 
medvirkning og oppfinnsomhet står i sentrum vil 
bidra til at vi kan forbedre oss på mange områder. 
Tydelig ledelse med klare, gjensidige forventninger 
er viktig for at vi alle drar i samme retning og mot 
samme mål. 

Arbeidet vårt skal bære preg av oppfinnsomhet, 
og verktøyene vi bruker, skal forenkle prosesser og 
tjenesteytingen. Fremtidens krav til effektivitet og 
kvalitet krever at vi sammen tenker nytt og finner de 
gode løsningene.

Medarbeiderne i kommunen skal være åpne for 
samskaping på tvers av virksomheter og særlig ut 
mot kommunes innbyggere og andre arbeidsplasser. 
Når vi forener våre ideer for å finne de beste løsnin-
gene, vil Lyngdal bli en attraktiv kommune for alle.



Prosessen

(Resultat av spørring blant alle ledere våren 2019)

I arbeidet med strategien har vi har vært opptatt av 
medvirkning fra begge kommuner. Alle ledere, tillits-
valgte og ansatte har fått mulighet til å si sin mening 
om hvordan Lyngdal kommune bør være som arbeids-
giver framover. 

Disse områdene har vært viktigst for ansatte og 
ledere: 

• tydelighet – åpen kommunikasjon og klare, 
 gjensidige forventninger

• tillit – medvirkning og selvstendighet

• oppfinnsomhet  – kultur for å bidra med nye 
 ideer og innovasjon

HVA SKAL KJENNETEGNE 
VÅRT LEDERSKAP?
(resultat av spørring blant alle ledere våren 2019)

Hva betyr 
arbeidsgiverpolitikk 
og arbeidsgiverstrategi? 

ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Lov og avtaleverk for kommunen danner rammen for 
arbeidsgiverpolitikken. Arbeidsgiverpolitikken skal 
vise vei for å løse de utfordringene og oppgavene 
kommunen har ansvar for som arbeidsgiver.

FORORD

Dette dokumentet beskriver 
Lyngdal kommunes arbeids-
giverstrategi. Arbeidsgiver-
strategien tar utgangspunkt 
i hovedmålsettingene fra 
intensjonsavtalen som ble 
vedtatt før kommunesam-
menslåingen mellom Audne-
dal og Lyngdal.  

Strategien skal bidra til at 
vi får en attraktiv og solid 
kommune som leverer gode 
tjenester til innbyggerne våre.

Mandatet for arbeidsgiverstrategien 
ble vedtatt i Fellesnemda høsten 
2018. 

ARBEIDSGIVERSTRATEGI
Arbeidsgiverstrategi er en plan for hvordan vi skal 
nå målene i arbeidsgiverpolitikken. Vi når målene 
ved å bruke gode strategier der medvirkning og 
selvstendighet er sentralt.
Politikerne vil gjennom sine vedtak og bestillinger 
påvirke prioriteringene og målene i arbeidsgiver-
politikken. Kommunedirektøren har et overordnet 
ansvar for å ivareta og videreutvikle kommunens 
arbeidsgiverstrategi på kommunenivå, og for å 
etablere gode verktøy og systemer innen personal-
ledelse slik at vi sammen kan oppnå målene. 

Innsatsområder
For å oppnå og ivareta kommunens arbeidsgiverpo-
litikk vil vi legge vekt på disse innsatsområdene:

• godt lederskap
• dyktige medarbeidere
• inkludering og mangfold
• helsefremmende arbeidsmiljø
• utvikling og nyskapning

Godt lederskap

ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Arbeidsgiver er representert ved ledere på ulike 
nivåer. I kraft av lederrollen har lederne formell 
makt. Ledelse er imidlertid mer enn å ta beslutnin-
ger – ledelse skjer gjennom ulike prosesser frem til 
beslutningene tas. Gode prosesser får man gjen-
nom tillit og medvirkning. Ved å forvalte tilliten 
på en god måte skaper lederne mestringsklima og 
trygge arbeidsmiljøer som leverer gode tjenester. 

Ledere skal vise vei, være tydelige på forventnin-
ger, følge opp samarbeid og etterspørre resultater. 
De skal være rollemodeller og bidra til at alle har 
den tryggheten og det rommet som skal til for å 
tenke nytt. På denne måten vil lederne bidra til at 
alle medvirker i utviklingen av kommunen.

ARBEIDSGIVERS STRATEGI
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• rekruttere ledere som er opptatt av å 
 bygge gode holdninger og relasjoner
• tilby god og kontinuerlig lederopplæring
• motivere lederne til å være oppfinnsomme
• være tydelige på hvilke forventninger vi har
 til lederrollen

Dyktige medarbeidere

ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Rett person på rett plass er avgjørende for å levere 
gode tjenester. Lyngdal kommune må være en 
attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass slik at 
vi kan håndtere de utfordringene vi møter i fremti-
den. Medarbeiderne våre er den viktigste ressursen 
vi forvalter. Det er gjennom rolleklarhet og selv-
stendighet at medarbeideren kan utvikle seg, være 
nyskapende og bruke sin kompetanse. 

ARBEIDSGIVERS STRATEGI
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• fremstå som en attraktiv og innovativ 
 arbeidsplass når vi rekrutterer nye medarbeidere
• utvikle kommunen til å bli en god læreplass for
 mange yrkesgrupper og lærlinger
• gi medarbeiderne tillit og invitere til 
 medvirkning
• belønne oppfinnsomhet og innovasjon
• invitere til dialog om gjensidige forventninger
• utvikle og bruke et lønningssystem som er 
 rettferdig og oppfordrer til kompetanseheving

Inkludering og mangfold

ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Lyngdal kommune ønsker å være et arbeidssted 
som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Gode 
holdninger til forskjellighet og rom for mangfold gir 
bedre tjenester til alle. Inkludering og mangfold vil 
på ulike måter gi grunnlag for åpenhet, samarbeid, 
kreativitet, konstruktive løsninger og fornyelse. 
Forutsetningen er at vi har kultur for å nyttiggjøre 
kompetanse uavhengig av funksjonsevne, legning, 
etnisitet, livssyn, alder og kjønn. På den måten skal 
vi forhindre utenforskap i arbeidslivet. 

ARBEIDSGIVERS STRATEGI
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• gjennomføre prosjekter i regi av LIM- planen
  (LIM= likestilling, inkludering og mangfold)
• opprette en ressursgruppe som utvikler og 
 ivaretar lærlingetilbudet i kommunen
• bevisst inkludere mangfoldet når vi søker 
 etter og rekrutterer nye ansatte
• fremme tiltak som gir heltidskultur og 
 gode arbeidsforhold


