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Arkivsaksnr.: 18/189-3   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR - 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Administrasjonsutvalget 30.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Status - Ny arbeidsgiverpolitikk  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Administrasjonsutvalget 30.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status om arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk til orientering.  

 

  

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune vedtok i 1996 en arbeidsgiverpolitikk for perioden 1997 til 2000. 

Arbeidsgivepolitikken ble ikke erstattet av ny, men er videreført frem til nå og det er stor 

enighet i at det er behov for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk. 

 

Våren 2015 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Dette er kommunens 

overordnede styringsdokument, og den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arbeidet med å utarbeide 

en ny arbeidsgiverpolitikk har tatt utgangspunkt i målene som er definert i samfunnsdelen.  

 

Innen det interne organisasjonsområdet ble det vedtatt følgende målformluering: 

 

«I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og 

effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette. 

Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon.» 

 

Målformuleringen har vært utgangspunktet i arbeidet med å utarbeide en ny 

arbeidsgiverpolitikk i Ringerike kommune.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Arbeidet med å få etablert en ny arbeidsgiverpolitkk ble påbegynt juni 2016 med en felles 

samling for arbeisgruppa og øvrige medlemmer av Administrasjonsutvalget. Arbeidet har vært 

gjennomført som et tre parts samarbeid.  

 



  Sak 11/18 

 

 Side 4 av 6   

 

Arbeidsgruppen som ble etablert for å utarbeide ny arbeidsgiverpolitikk hadde første 

oppstartsmøte i januar 2017. 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Runar Johansen - Politiker H 

Nena Bjerke – Politiker Frp 

Cecilie Tomter – HTV Delta 

May-Britt Sundal – HTV Fagforbundet 

Gerd Solli – HTV Utdanningsforbundet 

Eskil Rotherud – Rektor Veienmarka skole 

Reni Odden – Enhetsleder Hvelven 

Elisabeth Nordli Andersen – styrer Eikli Barnehage 

Merete Røst – Rådgiver HR 

Trude Bredal Steinmo – Kommunalsjef HR/leder av arbeidsgruppen 

 

I tillegg har kommunikasjonsavdelingen bidratt med innhold og utarbeidelse av matriell. Ny 

organisasjonsrådgiver ved HR, Jan-Eivind Viumdal deltok i sluttfasen. 

 

Det har vært gjennomført flere møter i arbeidsgruppa. Administrasjonen har tatt de innkomne 

forslagene og synspunktene med i det videre arbeid med å utarbeidet forslag til ny 

arbeidsgiverpolitikk.  

 

Ringerike kommune har i de senere årene prioritert arbeid med lederutvikling og 

kompetanseutvikling. Dette arbeidet har vært utgangspunkt for diskusjoner om ny 

arbeidsgiverpolitikk. I tillegg til målformuleringene i kommunens samfunnsdel har det vært 

viktig med en kontinuitet i satsningene vi er i gang med og at arbeidsgiverpolitikken støtter 

opp under dette.  

 

Hovedsatsningsområdene i ny arbeidsgiverpolitikk er: 

 Arbeidsmiljø 

 Ledelse 

 Kompetanse 

 Kommunikasjon 

 Tenke nytt/innovasjon  

 

Involvering av alle ansatte i kommunen har vært en viktig del av arbeidet. Dette ble 

gjennomført våren/høsten 2017. Det ble utarbeidet et eget opplegg (film og 

fellespresentasjon/oppgaver) som alle ledere gjennomførte på egne enheter. Utgangspunktet 

for opplegget var «hvordan ønsker vi at Ringerike kommune skal være i fremtiden».  

 

I tillegg ønsket arbeidsgruppen en vurdering av verdiene til kommunen (Tydelig, Ærlig, 

Løsningsvillig - TÆL). Det kom innspill fra mange ansatte at det er behov for å endre/justere 

verdiene og de verdiordene det var størst tilslutning til er Nyskapende, Ærlig og Respektfull – 

NÆR. 

 

Resultatet av dette arbeidet er tatt med i det forslaget som skal ut på høring i arbeidsgruppa. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er veldig fornøyd med at det gjennom gode prosesser med bred medvirkning har 

blitt utarbeidet et forslag til ny arbeidsgiverpolitikk.  

 

Forslaget som foreligger er i tråd med de overordnede føringene i kommunens samfunnsdel. 

Satsningsområdene er relevante og nødvendige i det arbeidet kommunen er inne i for å skape 

gode tjenester i Ringerike kommune. Forslag til nye verdier, skapt gjennom innspill fra de 

ansatte, skaper et godt utgangspunkt for vår kultur og fellesskap.  

 

En viktig del av det videre arbeidet er implementering av ny arbeidsgiverpolitikk. Alle ledere 

og ansatte har et ansvar i at de føringer og prioriteringer som vedtas blir etterlevd i det daglige 

arbeidet.  

 

 

Vedlegg 

Forslag til ny arbeidsgiverpolitkk  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



  Sak 12/18 

 

 Side 6 av 6   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/186-3   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte - 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Administrasjonsutvalget 30.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Diverse informasjon fra kommunalsjef HR - 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området. 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Status - Ny arbeidsgiverpolitikk  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar status om arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk til orientering.  

 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune vedtok i 1996 en arbeidsgiverpolitikk for perioden 1997 til 2000. 

Arbeidsgivepolitikken ble ikke erstattet av ny, men er videreført frem til nå og det er stor 

enighet i at det er behov for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk. 

 

Våren 2015 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Dette er kommunens 

overordnede styringsdokument, og den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arbeidet med å utarbeide 

en ny arbeidsgiverpolitikk har tatt utgangspunkt i målene som er definert i samfunnsdelen.  

 

Innen det interne organisasjonsområdet ble det vedtatt følgende målformluering: 

 

«I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og 

effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette. 

Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon.» 

 

Målformuleringen har vært utgangspunktet i arbeidet med å utarbeide en ny 

arbeidsgiverpolitikk i Ringerike kommune.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Arbeidet med å få etablert en ny arbeidsgiverpolitkk ble påbegynt juni 2016 med en felles 

samling for arbeisgruppa og øvrige medlemmer av Administrasjonsutvalget. Arbeidet har vært 

gjennomført som et tre parts samarbeid.  



- 

 

Arbeidsgruppen som ble etablert for å utarbeide ny arbeidsgiverpolitikk hadde første 

oppstartsmøte i januar 2017. 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Runar Johansen - Politiker H 

Nena Bjerke – Politiker Frp 

Cecilie Tomter – HTV Delta 

May-Britt Sundal – HTV Fagforbundet 

Gerd Solli – HTV Utdanningsforbundet 

Eskil Rotherud – Rektor Veienmarka skole 

Reni Odden – Enhetsleder Hvelven 

Elisabeth Nordli Andersen – styrer Eikli Barnehage 

Merete Røst – Rådgiver HR 

Trude Bredal Steinmo – Kommunalsjef HR/leder av arbeidsgruppen 

 

I tillegg har kommunikasjonsavdelingen bidratt med innhold og utarbeidelse av matriell. Ny 

organisasjonsrådgiver ved HR, Jan-Eivind Viumdal deltok i sluttfasen. 

 

Det har vært gjennomført flere møter i arbeidsgruppa. Administrasjonen har tatt de innkomne 

forslagene og synspunktene med i det videre arbeid med å utarbeidet forslag til ny 

arbeidsgiverpolitikk.  

 

Ringerike kommune har i de senere årene prioritert arbeid med lederutvikling og 

kompetanseutvikling. Dette arbeidet har vært utgangspunkt for diskusjoner om ny 

arbeidsgiverpolitikk. I tillegg til målformuleringene i kommunens samfunnsdel har det vært 

viktig med en kontinuitet i satsningene vi er i gang med og at arbeidsgiverpolitikken støtter 

opp under dette.  

 

Hovedsatsningsområdene i ny arbeidsgiverpolitikk er: 

 Arbeidsmiljø 

 Ledelse 

 Kompetanse 

 Kommunikasjon 

 Tenke nytt/innovasjon  

 

Involvering av alle ansatte i kommunen har vært en viktig del av arbeidet. Dette ble 

gjennomført våren/høsten 2017. Det ble utarbeidet et eget opplegg (film og 

fellespresentasjon/oppgaver) som alle ledere gjennomførte på egne enheter. Utgangspunktet 

for opplegget var «hvordan ønsker vi at Ringerike kommune skal være i fremtiden».  

 

I tillegg ønsket arbeidsgruppen en vurdering av verdiene til kommunen (Tydelig, Ærlig, 

Løsningsvillig - TÆL). Det kom innspill fra mange ansatte at det er behov for å endre/justere 

verdiene og de verdiordene det var størst tilslutning til er Nyskapende, Ærlig og Respektfull – 

NÆR. 

 

Resultatet av dette arbeidet er tatt med i det forslaget som skal ut på høring i arbeidsgruppa. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen er veldig fornøyd med at det gjennom gode prosesser med bred medvirkning har 

blitt utarbeidet et forslag til ny arbeidsgiverpolitikk.  

 

Forslaget som foreligger er i tråd med de overordnede føringene i kommunens samfunnsdel. 

Satsningsområdene er relevante og nødvendige i det arbeidet kommunen er inne i for å skape 

gode tjenester i Ringerike kommune. Forslag til nye verdier, skapt gjennom innspill fra de 

ansatte, skaper et godt utgangspunkt for vår kultur og fellesskap.  

 

En viktig del av det videre arbeidet er implementering av ny arbeidsgiverpolitikk. Alle ledere 

og ansatte har et ansvar i at de føringer og prioriteringer som vedtas blir etterlevd i det daglige 

arbeidet.  

 

 

Vedlegg 

Forslag til ny arbeidsgiverpolitkk  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbei dsgi ver-
pol i ti kk

NYSKAPENDE

ÆRLIG

RESPEKTFULL



Sammen skaper vi vekst
Ringerike kommune er samfunnsbygger, tjenesteleverandør og arbeidsgiver.

Kommunestyret har det øverste ansvaret som arbeidsgiver. Rådmannen er arbeidsgiver-

representant og skal sammen med medarbeiderne sikre gode tjenester og skape resultater.
Vår arbeidsgiverpolitikk er et resultat av en bred prosess som har involvert mange.

Brukere, medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud, administrativ ledelse og politikere har deltatt.

Vi arbeider målrettet for at “Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet”.

Her skal folk og næringsliv ha mulighet til å tenke stort og lykkes.

Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å legge til rette for at Ringerike kommune skal nå målsetningene.

I Ringerike skal vi lytte til innbyggerne og brukerne av kommunale tjenester.
Alle skal motta tjenester av god kvalitet, til rett tid og på en respektfull måte.

De ansatte er kommunens viktigste ressurs og skal sammen sikre at våre innbyggere opplever
gode tjenester. Dere inviteres til å være med på å virkeliggjøre drømmen om framtidens Ringerike.

Arbeidsgiverpolitikken viser våre prioriteringer de kommende årene.

Sammen skaper vi vekst.

Kjell B. Hansen

Ordfører

Tore Isaksen

Rådmann
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Nærmest det meste
VISJON

Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet

SLAGORD

Nærmest det meste

Ringerike kommune skal bygge videre på sin historie, sin identitet og sine muligheter.

Vårt lokalsamfunn er bygget opp gjennom verdier fra blant annet jordbruk, skogbruk,
vannkraft og industri. Det er med denne kunnskapen i ryggmargen vi sammen kan

bidra til å skape en fremtid med vekst, optimisme og bærekraft.

Overordnede mål:

1. Kommunen skal være en effektiv og spennende organisasjon,

med god kvalitet på tjenestene

2. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass

3. Kommunen skal være en nyskapende, ærlig og respektfull organisasjon

4 5

Noe av det beste med Ringerike
– er at det ligger der det ligger



Vårt fundament
Ringerike kommune er i positiv utvikling.

Ringerike kommune står overfor spennende tider med ytterligere vekst,
modernisering og utbygging.

Utfordringen blir å være aktive og fremtidsrettede i forhold til å legge til rette
for dette, samtidig med at vi holder et kontinuerlig fokus på effektivitet og kvalitet

i tjenestene vi leverer.

For at visjonen skal bli virkelig og målene bli nådd har kommunen en særlig

satsning på:

- ledelse

- kompetanse

- kommunikasjon

- tenke nytt (innovasjon)

Grunnleggende i arbeidet er lov- og avtaleverk, våre verdier og prinsippet

om trepartssamarbeid.

6 7

OVERORDNET:

VERKTØY:

GRUNNMUR:

LOV- OG AVTALEVERK VERDIGRUNNLAG TREPARTSSAMARBEID

Skal vi lykkes – må alle samles
om vårt felles samfunnsoppdrag

LEDELSE

KOMPETANSE

KOMMUNIKASJON

TENKE NYTT

VISJON MÅL STRATEGIER



Våre verdier – NÆR

- NYSKAPENDE

Vi skaper nytt for å levere bedre tjenester.
Når det er nødvendig endrer vi arbeidsmåter, rutiner, struktur og praksis.

- ÆRLIG

Ærlighet styrker omdømme og tillit både internt og eksternt.
Vi er pålitelige som mennesker og som organisasjon.

- RESPEKTFULL

Vi er respektfulle i møte med kollegaer, innbyggere og næringsliv.
Alle som møter oss blir sett, lyttet til og tatt på alvor.
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Ros og ris gis respektfullt
– i en trygg atmosfære



Etikk og samfunnsansvar
Vi er opptatt av etikk og samfunnsansvar. Vi leverer tjenestene og forvalter ressursene

på en forsvarlig, åpen og kompetent måte. Vi har etiske retningslinjer som hjelper oss

til å handle og velge riktig.

10 11

Vi har ulike oppgaver
– men felles ansvar



Arbeidsmiljø
Trygge, sikre og gode arbeidsplasser er nødvendig for at medarbeidere i Ringerike

kommune skal trives. Samarbeid mellom arbeidsgiver, vernetjenester og tillitsvalgte

er utgangspunkt for å skape et godt arbeidsmiljø. Medarbeidere og ledere har et
felles ansvar for arbeidsmiljø.

Tiltak som prioriteres:

- Fortsatt satsing på medbestemmelse på alle nivå

- Prioritere arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- Styrke medarbeideres medvirkning i arbeid med arbeidsmiljø

12 13

Alle må bidra
for å skape et godt arbeidsmiljø



Ledel se
De siste årene har vi satset mye på lederutvikling. Vår ledelsesfilosofi bygger på

mestringsorierntert ledelse. 1 0-faktor modellen som er utviklet av Linda Lai er sentral

for arbeidet med ledelse.

Når dette arbeidet lykkes, får vi ledere som bidrar til at medarbeiderene opplever

motivasjon, mening og mestring.

Ledelse er ikke først og fremst et mål i seg selv, men et middel til å nå våre mål

med hensyn til medarbeidere, innbyggere og næringsliv.

Tiltak som prioriteres:

- Gjennomføre nytt lederutviklingsprogram

- Styrke arbeidet med å beholde gode ledere

- Rekruttere ledere både internt og eksternt

14 15

Mestringsorientert ledelse
skal oppleves i hele kommunen

LEDELSE

KOMMUNIKASJON

TENKE NYTT KOMPETANSE

Arbeidet med ledelse skal gi gode ledere
som bidrar til at medarbeiderne opplever
motivasjon, mening og mestring

Utdrag av 10-faktor modellen til Linda Lai.
Modellen er sentral for arbeidet med ledelse
i Ringerike kommune.



Kompetan se
Våre ansatte skal ha nødvendig og fremtidsrettet kompetanse, som vi skal videreutvikle

og benytte på innovative måter. Riktig kompetanse består av kunnskap, ferdigheter

og holdninger som kreves i arbeidet.

Tiltak som prioriteres:

- Styrke kommunen som en attraktiv arbeidsplass

- Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere

- Utvikle introduksjonsprogram for nyansatte

- Legge til rette for fagutdanning og høyere utdanning

- Satse på faglig utvikling og oppdatering innen faget

- Satse på lærlinger

- Styrke digital kompetanse

- Oppmuntre til videreutdanning innen ledelse

16 17

I årene som kommer skal det
systematiske arbeidet med utvikling
av kompetanse i kommunen styrkes

LEDELSE

KOMMUNIKASJON

TENKE NYTT KOMPETANSE



Kommu ni kasjon
Intern kommunikasjon skal være sosial, lærende og delende.

Ekstern kommunikasjon skal være enkel å forstå, brukertilpasset og moderne,

og baseres på vårt verdigrunnlag.

God og presis intern kommunikasjon er avgjørende for god ekstern kommunikasjon.

Tiltak som prioriteres:

- Utvikling av digital kommunikasjon

- Satsning på å gjøre kommunikasjonen enklere og bedre

gjennom klarspråk

- Etablere enkle kommunikasjonskanaler som sikrer

at informasjon deles på alle nivå

18 19

Vi ønsker direkte dialog med våre innbyggere
og god samhandling mellom ansatte
– respekt og ærlighet preger all kommunikasjon

LEDELSE

TENKE NYTT KOMPETANSE

KOMMUNIKASJON



Ten ke n ytt
Kommunen har store mål for framtiden. For å nå målene må vi våge å tenke og handle

på nye måter. Våre tjenester og arbeidsmåter skal forbedres systematisk og kontinuerlig.

Kommunen oppmuntrer til fornyelse og endring som vokser fram og drives av med-

arbeidere, gjerne etter innspill fra brukere og innbyggere.

Ledere på alle nivåer skal oppmuntre til og sørge for at det prioriteres tid til arbeid med

forbedring og fornyelse.

Kontakten med næringslivet, brukere og innbyggere skal være positiv og imøte-

kommende. Gode prosesser der alle involverte blir tatt med er en forutsetning.

Sammen bygger vi framtidens Ringerike.

Tiltak som prioriteres:

- Øke kompetansen blant ledere og ansatte i innovasjonsarbeid

- Benytte innovative verktøy som arbeidsmetodikk

- Legge til rette for å tenke nytt
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I Ringerike er det lov til å gjøre noe nytt
– uten frykt for å mislykkes

LEDELSE

KOMPETANSE

KOMMUNIKASJON

TENKE NYTT



Fra ord til handling
IMPLEMENTERING OG HANDLINGSPLAN

Alle medarbeidere skal spørre seg selv om hva de kan gjøre for å synliggjøre arbeids-

giverpolitikken i handling. Med utgangspunkt i spørsmålet “hva betyr dette for oss?”

skal det lages enkle og konkrete handlingsplaner.

Gode prosesser og kontinuerlig arbeid med å virkeliggjøre arbeidsgiverpolitikken

vil bli etterspurt og oppmuntret av kommunens ledelse.
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Når store ord blir små handlinger hver dag
– bygges kommunens tillit og omdømme



Lurer du på noe?
Ringerike kommune

Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

postmottak@ringerike.kommune.no

www.ringerike.kommune.no

Arbeidsgleden
leveres av
Ringerike
kommune



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/186-3   Arkiv: 401  

 

 

Status fra de hovedtillitsvalgte - 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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