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Nær og nyskapende





Nordre Follo kommune vil 
være en synlig og aktiv aktør i 
samfunnsutviklingen. Kommunenes 
utfordringer endrer seg raskt, og vi må 
endre oss i takt med dem. Det blir mer 
og mer komplisert å løse ulike oppgaver, 
og det er et gap mellom forventinger 
hos innbyggerne og de ressursene 
kommunene har. Det er behov for god 
økonomistyring, bærekraftige løsninger 
og digitalisering – og et stadig økende 
behov for kompetanse og arbeidskraft. 

Nordre Follo er en kunnskapsbedrift og bygger på 
forutsetninger om et helsefremmede arbeidsmiljø 
og en kultur som fremmer endring og samsvar 
mellom visjon, verdier, mål og praksis. Målene 
beskriver resultatene vi ønsker oss, og verdiene 
våre beskriver handlingsrammen vi skal arbeide 
innenfor. Vi vil være i front med å utvikle, beholde 
og rekruttere kompetente medarbeidere og 
hevde oss i fremtidens arbeidsmarked ved å være 
en moderne kompetanseorganisasjon. 

Vi vil fremme et medarbeider- og lederskap 
som gjør oss til en attraktiv arbeidsplass. Vi skal 
lage systemer for å sikre at vi styrer helhetlig, 
og vi vil utvikle gode møteplasser. Vi skal også 
ha systemer som sikrer sterk resultatstyring, 
samskaping og strategisk arbeid – der alle 
medarbeidere skal få bidra.
Nordre Follo skal bygge på en etisk plattform, 
være en attraktiv arbeidsgiver og en organisasjon 
i utvikling.
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ARBEIDSGIVERSTRATEGI



ARBEIDSGIVER-
STRATEGIENS 
FUNKSJON

Arbeidsgiverstrategien skal 
• gi en felles referanseramme for de verdier, 

holdninger og handlinger  
Nordre Follo kommune som arbeidsgiver 
skal stå for og praktisere overfor 
medarbeiderne hver dag 

• understøtte målene i kommuneplanen 
og være et virkemiddel for å løse politisk 
prioriterte oppgaver  

• være et viktig strategisk verktøy i den 
helhetlige, overordnede utviklingen av 
organisasjonen  

Arbeidsgiverstrategien har fire definerte 
innsatsområder; «Utvikle medarbeidere»,  
«Utvikle ledere», «Organisere arbeidet» og 
«Beholde og rekruttere medarbeidere»”. 
Organisasjonen forplikter seg til strategien 
når det gjelder handlinger, og strategien 
er retningsgivende for supplerende 
personalpolitiske dokumenter.

Eksempler på dette er Kompetanseplan, 
Medarbeiderundersøkelse, Lederutviklings-
program, Prosedyre for omstilling og 
omorganisering og Ansettelsesprosedyre.
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Visjonen viser retning for alle medarbeidere i 
organisasjonen. Den inspirerer og skaper vårt 
fremtidsbilde. 
Fremtidsbildet gir mulighet for sterke fagmiljøer 
og nye måter å jobbe på og legger til rette for 
endring, utvikling, innovasjon og samskaping. 

Slik vil vi ha det
• Prosesser skal være preget av tillit, 

samhandling, gode relasjoner og 
tilbakemelding.

• Vi skal ha gode modeller for samarbeid og 
samskaping.

• Vi skal være nysgjerrige, ta godt vare på 
ideer og omsette dem i praksis.

• Vi skal tenke nytt, teste ut nye løsninger og 
ha mot til å prøve og feile.

• Vi skal yte tjenester med riktig kvalitet 
gjennom innovasjon, samskaping og effektiv 
bruk av ressurser.

• Beslutningsveiene skal være korte.

Dette får vi til ved
• åpen og ærlig kommunikasjon
• å ha evne til nyskaping, omstilling og endring
• konstruktive arbeidsprosesser, møter og 

debatter
• å tilrettelegge for likeverdige relasjoner og 

bruk av innbyggernes ressurser 
• å prioritere aktiviteter
• å skape resultater sammen

VISJONEN VÅR ER: 
NORDRE FOLLO KOMMUNE

– NÆR OG NYSKAPENDE



ETIKK, KULTUR OG VERDIER 

Etikk og verdier danner en 
kulturell og sosial grunnmur som 
operativ kvalitet, effektivitet og 
omdømme er avhengig av. Verdier 
er organisasjonens mentale 
infrastruktur. De styrer holdninger 
og handlinger og gir oss et kompass 
når det gjelder hva vi tror på, hva 
som er rett og galt, godt og dårlig, 
effektivt og ineffektivt.
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Solidaritet og likeverd  
Solidaritet – én for alle, alle for én – skal være 
det bærende kulturuttrykket for hvordan vi 
løser oppdraget vårt, oppgaver og utfordringer 
sammen.  

Organisasjonskulturen skal være preget av 
verdiene ansvar, omsorg og respekt
Vi etterlever kommunens verdier i ord og handling 
i møte med innbyggere, samarbeidspartnere og 
andre virksomheter. Vi tar ansvar for å samarbeide 
om å løse oppgaver og opptrer på en måte som 
fremmer kommunens omdømme og tillit.   
 
Slik vil vi ha det

• Vi jobber etter en høy etisk og faglig 
standard og tenker kritisk. Den etiske 
plattformen bruker vi som ramme for 
refleksjon om egen praksis.

• Vi er bevisste på hvorfor vi velger, prioriterer 
og beslutter som vi gjør. 

• Det skal være trygt og selvfølgelig å si ifra 
om sviktende kvalitet, feil og mangler.

• Vi tar kollektivt og individuelt ansvar for 
leveranser og resultater. 

• Vi utnytter at vi har ulik kompetanse og 
personlighet, og vi verdsetter at vi er 
forskjellige.  

• Kommunikasjonen er ærlig og 
tilbakemeldingene klare.

• Vi opptrer samlet utad.   

Dette får vi til ved å
• vise omsorg for hverandre  
• erkjenne at vi er gjensidig avhengige av 

hverandre  
• bidra til myndiggjorte medarbeidere og ha 

korte beslutningsveier
• sette søkelys på ledere som utviklere og 

kulturskapere
• implementere visjon, verdier og etiske 

retningslinjer
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ARBEIDSGIVER-
STRATEGIEN HAR FIRE 
INNSATSOMRÅDER    

Satsingsområdene beskriver 
strategier for hva vi skal gjøre for å 
nå kommunens overordnede mål.

1
Utvikle medarbeidere 
Medarbeiderutvikling gjelder alle uansett 
rolle og omfatter aktiviteter som bidrar 
til at Nordre Follo har rett kompetanse 
på rett sted. Medarbeidere skal ta i bruk 
og utvikle ressurser til det beste for 
innbyggerne og organisasjonen.



Slik vil vi ha det
I Nordre Follo kommune tar medarbeidere 
sammen ansvar for resultatene de skaper, for 
arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som helhet.   
 
Medarbeidere skal

• vise og bygge tillit
• være myndiggjorte og ta ansvar
• lytte og vise respekt 
• gi rom for ulikheter og mangfold 

• samarbeide og samskape
• involvere hverandre 
• bidra til mestring, godt samspill og 

arbeidsglede 
• bidra til samskaping med innbyggere, 

næringsliv og andre 

• bygge gode relasjoner 
• kommunisere godt og tydelig 
• bidra til egen og andres mestring og 

utvikling 
• bruke dialog som verktøy 
• oppnå resultater gjennom egne og 

andres styrker 

• gi retning og skape utvikling 
• sette innbyggernes behov i sentrum 
• handle etter organisasjonens verdier, 

mål og rammer 
• dele på kompetanse
• bygge kultur for innovasjon og 

nytenkning 
• uttrykke tydelige forventninger 

Dette får vi til ved å
• tydeliggjøre ansvars- og rollefordeling 

knyttet til både mål, organisering og 
enkeltroller

• ha gode ledere som forbilder og som 
praktiserer godt lederskap 

• legge vekt på læring, utvikling og 
motivasjon ut fra medarbeidernes 
individuelle forutsetninger

• planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak 
for å sikre at medarbeiderne har nødvendig 
kompetanse

• tilrettelegge for kompetanseutvikling og 
karriere 

• bruke nettverk som læringsarenaer for 
deling av ideer og løsninger

• utvikle og ta i bruk modeller og arenaer for 
samskaping

• være i kontinuerlig utvikling og investere 
i medarbeiderne, slik at de er i stand til å 
jobbe målrettet for å løse oppdraget
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2
Utvikle ledere
Godt lederskap er viktig for å realisere 
Nordre Follo kommunes ambisjoner. Det 
handler om å nå mål ved hjelp av andres 
arbeidsinnsats. Begrepet kan referere 
både til menneskene som har dette 
ansvaret, og til det å utøve ledelse. 



Slik vil vi ha det
Ledere i Nordre Follo skal lede slik at kultur og 
strategi forsterker hverandre og 
kjennetegnes ved at vi

• bygger tillit og har godt samspill med de 
folkevalgte

• styrer etter verdier, mål og rammer, tar 
beslutninger og gjennomfører i tråd med 
politiske vedtak

• arbeider for at åpenhet og integritet 
(forstått som moralsk, modig, selvstendig, 
uavhengig og hel) kjennetegner våre 
handlinger og holdninger

• ser helhet og sammenhenger i 
organisasjonen og sikrer at vi utnytter 
kompetanse og ressurser på en god måte

• skaper en organisasjon som er orientert 
mot utvikling og nyskaping 

• kommuniserer tydelige forventninger, gir 
tilbakemeldinger og anerkjennelse

• viser tillit til våre medarbeideres 
kompetanse og motivasjon til å gjøre en 
god jobb

• legger til rette for endring og utvikling 
gjennom å involvere og gi ansvar

• utvikler dialogarenaer for god samhandling 
i organisasjonen og med våre innbyggere

• tilrettelegger arbeidet slik at våre 
medarbeidere opplever høy grad av 
selvstendighet 

• skaper oppslutning om utviklingsarbeidet 
og får alle med i prosessene

 

Dette får vi til ved å
• utvikle og rekruttere ledere som evner å 

formidle retning og mening, og å skape en 
kultur som fremmer tillit og nysgjerrighet 

• videreutvikle helhetsforståelsen og 
styringsdialogen i lederskapet, slik at 
lederne jobber mot felles mål og har felles 
forståelse for hva det innebærer å være 
leder

• sørge for at lederne har nødvendig 
myndighet og ressurser og støtte til å 
utføre sitt lederoppdrag

• effektivisere og forenkle arbeidsprosesser 
og verktøy og minimere administrative 
lederoppgaver 

• planlegge, gjennomføre og evaluere 
tiltak for å sikre at lederne har nødvendig 
kompetanse 

• lede ut fra medarbeidernes individuelle 
forutsetninger

• praktisere åpenhet og rette 
oppmerksomheten mot de positive 
effektene vi ønsker for brukerne og 
samfunnet
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Organisere arbeidet 
Organisering er et viktig innsatsområde 
for å sikre at vi styrer, utvikler og 
bruker ressurser på en helhetlig 
måte. Det handler også om å fordele 
arbeidsoppgaver slik at vi når felles mål. 



Slik vil vi ha det
• Den administrative organiseringen leverer 

resultater i tråd med beslutninger fra 
folkevalgte og innbyggernes behov, i tillegg 
til føringer fra sentrale myndigheter og de 
mål og rammer som er gitt.  

• Organiseringen skal være lett å forstå og 
klargjøre roller, styringslinjer, oppgaver, 
resultatansvar og fullmakter. 

• Vi må hele tiden ha som mål å utvikle oss 
mot «kommune 3.0» – der vi sammen med 
innbyggerne bestemmer «Hva skal vi få til i 
fellesskap?»

• Vi leverer gode og likeverdige tjenester til 
innbyggerne.

• Vi balanserer kvalitet, effektivitet og 
systematisk arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet og internkontroll.

• Organiseringen legger til rette for 
helsefremmede arbeidsmiljø og en 
meningsfylt arbeidssituasjon.

• Vi etablerer en sterk innovasjonskultur og 
robuste og utviklingsorienterte fagmiljøer.

• Vi organiserer arbeidet slik at vi sikrer 
rekruttering og øker andelen heltidsstillinger.       

• Vi øker medarbeideres og innbyggeres 
tilfredshet gjennom oppfølging etter 
undersøkelser.

• Vi skal ha en handlekraftig organisasjon som 
kan endre seg, som styrer etter fellesskapets 
beste løsninger og som er god på intern og 
ekstern samhandling.

Dette får vi til ved å 
• styre etter et felles verdigrunnlag og felles 

mål og tilpasse våre arbeidsformer til 
målene

• videreutvikle organisasjonsmodellen slik 
at enhetene har ansvar for en best mulig 
kombinasjon av aktiviteter og leveranser, 
og der det er effektive grensesnitt 
mellomenhetene

• legge til rette for korte beslutningsveier   
• utnytte muligheten i teknologi og utvikle 

nye løsninger (som har samfunnseffekt)
• utvikle møteplasser, sterke, robuste 

fagmiljøer og verdiskapende samhandling 
på tvers

• ta hensyn til brukerperspektivet når vi 
velger arbeidstidsløsninger 

• sikre at grunnlag for beslutninger er basert 
på kunnskap om organisasjonen

• jobbe målrettet med helse, miljø og 
sikkerhet 

• ha et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, 
medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud

• lage tydelige organisasjonskart, 
organisasjons- og rollebeskrivelser og 
delegeringer

• ha en organisasjon som fanger opp og 
responderer hurtig på endringer i behov

• bruke mulighetene i strategisk 
kompetansestyring slik at vi mobiliserer 
kompetanse kommunen allerede har, før vi 
rekrutterer eller utvikler ny
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Beholde og rekruttere 
medarbeidere
For å kunne løse oppgavene våre i 
fremtiden må vi kunne beholde og 
rekruttere kompetente medarbeidere. 



Slik vil vi ha det
• Vi rekrutterer riktig kompetanse og person 

ut fra både kortsiktige og langsiktige 
behov.

• Medarbeidere får faglige utfordringer og 
mulighet til å utvikle seg. 

• Vi skal bidra til mangfold, innovasjon og 
nytenkning.

• Arbeidsmiljøet skal være preget av 
arbeidsglede, slik at medarbeiderne er 
stolte ambassadører for Nordre Follo 
kommune.

• Vi rekrutterer både fra internt og eksternt 
arbeidsmarked.

• Medarbeidere tar raskt i bruk sin 
kompetanse og erfaring til kommunens 
beste.

Dette får vi til ved å 
• implementere gode rutiner for 

ansettelsesprosesser, strategiske 
kompetanse- og bemanningsplaner og 
lønnspolitikk

• ha god kunnskap om utviklingen i fremtidig 
tjenestebehov og trender og ha oversikt 
over kompetanse, turnover og sykefravær 

• legge til rette for mestring, mening og 
motivasjon

• arbeide målrettet for et godt arbeidsmiljø
• bygge omdømme og merkevare og 

profilere kommunen som en attraktiv 
arbeidsgiver for nåværende og fremtidige 
medarbeidere

• ta vare på medarbeiderne våre i alle livets 
faser 

• være bevisst på holdninger og handlinger 
omkring mangfold, likeverd og inkludering 

• gi medarbeidere mulighet til å utvikle en 
karriere 

• ha felles introduksjonsprogram for 
medarbeidere

• tilby læreplasser og samarbeide med 
utdanningsinstitusjoner
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