Skien - den gode og inkluderende møteplass
Arbeidsgiverpolitikk
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Arbeidsgiverpolitikk

Til alle medarbeidere
Skien kommune er Telemarks mest
komplekse kompetansebedrift som
tilbyr mange tjenester omkring de viktigste
rammene i innbyggernes liv. De mange
velferdsoppgavene som vi daglig leverer,
gjør kommunen rik på varierte og
meningsfulle oppgaver. For å levere
tjenester av høy kvalitet, kreves
medarbeidere og ledere med gode
kunnskaper, ferdigheter, evner og
holdninger. Det er du som er vår viktigste
bidragsyter for å løse oppgavene. For å
lykkes med dette kreves en aktiv og bevisst
arbeidsgiverpolitikk.
Med arbeidsgiverpolitikk menes:
«De verdier, holdninger og handlinger som
arbeidsgiver står for og praktiserer overfor
medarbeiderne hver dag.
Arbeidsgiverpolitikken synliggjør
arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den
menneskelige energien i organisasjonen.»
Skien kommune skal være en seriøs og
forutsigbar arbeidsgiver.
Arbeidsgiverpolitikken er politisk forankret
i Bystyret og legger føringer for
rekruttering, ivaretagelse og utvikling av de
menneskelige ressursene i organisasjonen.
I det daglige utøves arbeidsgiverpolitikken
av kommunens ledere. HR
(Human Resources) ivaretar kommunens
strategiske og overordnede
arbeidsgiverfunksjon samt faglige
lederstøttefunksjon.

Karin Gundersen Finnerud
Kommunedirektør
i Skien kommune
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Visjon, holdninger og verdigrunnlag
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Vår visjon er
Skien – den gode og inkluderende møteplass
Visjonen gjelder Skien kommune som arbeidsplass og som møteplass mellom kommunens
medarbeidere og brukere/pårørende.
Vi legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all vår virksomhet. Ditt bidrag er med på å
danne grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen og at Skien kommune oppleves
som den gode og inkluderende møteplass.
Kommunens etiske retningslinjer definerer et rammeverk som du skal være kjent med og forholde
deg til.
Som medarbeider i Skien kommune skal du kjennetegnes ved å ha følgende verdigrunnlag:
løsningsorientering, helhetsfokus, åpenhet og kommunikasjon.

Våre verdier skal blant annet bidra til at du
•
•
•
Foto: Tom Riis

Er profesjonell og ansvarsbevisst i utførelsen av
arbeidsoppgavene.
Er imøtekommende og samarbeidsvillig overfor
dine arbeidskollegaer.
Er lojal overfor arbeidsgiver, dvs. å følge vårt
verdigrunnlag, men også kunne melde fra om
kritikkverdige forhold.

Ledelse og medvirkning
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Det å være leder i en kommunal organisasjon er spennende og utfordrende.
Organisasjonen er politisk styrt og forvalter fellesskapets midler. Det er høye
forventninger til våre tjenester der blant annet media har stor interesse for vår
komplekse virksomhet. Dette fordrer at du som leder er offensiv og engasjert
og bruker kommunens visjon og verdier i utøvelsen av ditt lederskap. I tillegg til
kommunens generelle verdier skal du som leder også kjennetegnes ved
delegering, som er viktig for å skape ansvarsfulle medarbeidere.
Det forventes av deg at du utfordrer, stiller krav og støtter dine medarbeidere.
Dette er lederverdier som er uavhengig av hvilket nivå du jobber innenfor.
Skien kommune har utarbeidet et rammeverk for ledere som beskriver
nærmere våre forventninger til utøvelse av lederrollen. Kommunen har interne
kompetanseutviklingstiltak for deg som leder.
Tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige samarbeidspartnere på alle nivå i
organisasjonen. De ivaretar medarbeidernes interesser og bidrar med råd og
innspill i ulike prosesser. Du som kommunens arbeidsgiverrepresentant skal
bidra til at medvirkning skjer i tråd med lov- og avtaleverkets intensjoner.

Delegasjon – nøkkelen til effektivt lederskap!
•
•

Delegering dreier seg om å sørge for at medarbeideren har de
ressurser og den beslutningsmyndighet, fullmakter og frihet som
skal til for å utføre oppgaven.
Du som leder står som ansvarlig for resultatet.

Kompetente medarbeidere
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Vi ønsker at du som medarbeider har kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som bidrar til
positiv utvikling av kommunens oppgaver og arbeidsmiljø. Skien kommune skal være en «lærende
organisasjon» hvor vi legger til rette for at du kan utveksle kunnskap med dine kollegaer i det
daglige arbeidet. Du skal få mulighet til å ta initiativ, fatte selvstendige avgjørelser samt utvikle dine
faglige og sosiale ferdigheter.
Kompetanseutvikling må ses i sammenheng med arbeidsplassens rammebetingelser og
tjenesteområde, samt nåværende og fremtidige behov. Dine ønsker og behov for
kompetanseutvikling er bl.a. tema i den årlige medarbeidersamtalen mellom deg og din leder.
Større kompetansehevende tiltak vil bl.a. synliggjøres i arbeidsplassenes utviklingsplaner.
Dersom du trives og mestrer dine oppgaver vil du i større grad gi våre innbyggere gode
tjenester. Skien kommunes visjon og verdigrunnlag, samt dine holdninger og kompetanse, er
viktige nøkkelfaktorer i omdømmebyggingen. Du som arbeider i kommunen bidrar til god utvikling
ved at du snakker positivt om kommunen som arbeidsplass og som tjenesteyter. Dette er en viktig
forutsetning for omdømmebygging og rekrutteringsarbeid.
Skal vi lykkes med å utføre og videreutvikle våre samfunnsoppgaver innenfor de definerte
økonomiske rammer, er vi avhengig av å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.
Oppgaver, rammebetingelser, krav og forventninger er i stadig utvikling, noe som må gjenspeiles i
vårt rekrutterings- og kompetanseutviklingsarbeid.
Kommunen har utarbeidet en egen rekrutteringsveileder som kvalitetssikrer og profesjonaliserer
rekrutteringsprosessene. Nyansatte skal følges opp i tråd med kommunens introduksjonsrutiner.
Kommunen har utarbeidet en egen lønnspolitikk som skal bidra til at kommunen ved rekruttering
tilbyr konkurransedyktige betingelser.
Kommunen er lærlinge- og studentbedrift og bidrar gjennom dette til kompetanseutvikling og
rekruttering til stillinger internt i kommunen og i Grenlandsregionen.

En lærende organisasjon
•
•
•

Tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger
gjennom sine medarbeidere.
Har en kultur, systemer og lederstil som motiverer sine
medarbeidere til å lære av sine handlinger.
Dele lærdommen med andre og bruke den til å løse
fremtidige problemer og utfordringer på alle nivå.

Kompetanseutvikling
•
•

Må være relevant i forhold til jobbroller, oppgaver og behov.
Vi har modulbasert opplæring innenfor en rekke av våre
fagområder.
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Likestilling og mangfold

Skien kommune har som målsetning å oppnå full likestilling for alle, uavhengig av alder, kjønn,
etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Dette fordrer at vi
aksepterer forskjeller mellom individer og grupper av individer, og tar høyde for særegne behov og
praksiser. Kommunens etisk standard understøtter dette perspektivet.
Mangfold blant kommunens medarbeidere er en styrke når vi skal levere tjenester som gjenspeiler
sammensetningen av samfunnet vi lever i.
Kommunens rekrutteringsveileder ivaretar føringene ifht likestilling og økt mangfold. Dette tas
henyn til ved utvelgelse til intervju av kvalifiserte kandidater med annen kulturell bakgrunn eller av
det underrepresenterte kjønn. Den lokale lønnspolitikken ivaretar også likestillingsperspektivet.
Den daglige utøvelsen av arbeidsgiverrollen skal være preget av et livsfaseperspektiv hvor man, så
langt arbeidssituasjonen tillater det, legger forholdene til rette ut fra den livssituasjon du er i. Dette
kan f.eks. være å imøtekomme ønske om redusert stilling for småbarnsforeldre, og å tilpasse
seniormedarbeideres oppgaver slik at de kan stå lenger i arbeid og bidra til
kompetanseoverføring til andre medarbeidere. Målet er at du skal ha mulighet til å mestre jobben
ved tilpassede, planmessige og forberedende tiltak i hele yrkesløpet. Vårt permisjonsreglement
skal bidra til gode velferdsordninger gjennom hele livsfaseperspektivet.
Kommunen har som mål å redusere omfanget av uønsket deltid. Dette kan medføre at du som
medarbeider må være fleksibel i fht. å arbeide på flere arbeidsplasser eller til ulike arbeidstider i
kommunen i medhold av lov og avtaleverk.
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En inkluderende og helsefremmende arbeidsplass
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Skien kommune har fokus på å forsterke og videreutvikle gode arbeidsforhold på våre
arbeidsplasser. Dette skal bl.a. vises gjennom medarbeidere og ledere med stort jobbengasjement
og høyt nærvær i organisasjonen.
Du som leder skal sammen med dine medarbeidere videreutvikle stimulerende arbeidsmiljø som
bidrar til at arbeidsplassene oppleves som trygg, meningsfull og helsefremmende. Godt
arbeidsmiljø fremmer trivsel, god læring, kreativitet og effektivitet.
Kommunen gjennomfører jevnlig medarbeiderundersøkelse, hvor resultatet bl.a er utgangspunkt
for dialog mellom medarbeidere og leder for videreutvikling av arbeidsmiljøet på den enkelte
arbeidsplass.
Kommunens Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS) er en viktig faktor for å lykkes med å skape
en inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Du som leder skal sørge for at det jobbes
kontinuerlig og systematisk med HMS på arbeidsplassen i samarbeid med tillitsvalgte og
verneombud. Du som medarbeider har plikt til å medvirke i gjennomføringen. Det er etablert gode
samarbeidsarenaer for medvirkning som f.eks. arbeidsmiljømøter, medbestemmelsesmøter etc.
Kommunens Bedriftshelsetjeneste er også en viktig bidragsyter i dette arbeidet.
Skien kommune har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen). Dette innebærer et
ekstra fokus og en vilje til å skape en inkluderende og helsefremmende arbeidsplass for alle.
Kommunens utviklings- og forbedringsarbeid krever stor omstillingskompetanse av oss alle.
Vår retningslinje for organisasjonsendringer/omstilling sikrer medvirkning, informasjon og gode
prosesser som ivaretar arbeidsmiljøet og deg som medarbeider.

Inkluderende Arbeidsliv
•
•
•
•

Bedre arbeidsmiljø
Styrke jobbnærvær
Forbygge og redusere sykefravær
Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

Medvirkning og involvering
•
•
•

Du inviteres til å si noe om opplevd arbeid og arbeidsmiljø
på ulike arenaer eller direkte kartlegginger.
Resultatene danner utgangspunkt for dialog mellom
medarbeidere og ledere på ulike nivåer i organisasjonen.
Fokus er utvikling av godt arbeidsmiljø og god
tjenestekvalitet – DITT BIDRAG ER VIKTIG!
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