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1. INNLEDNING 
 
Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk er de verdier og holdninger og den praksis som arbeidsgiver 
legger til grunn og står for i sitt forhold til medarbeiderne. I det daglige arbeidet betyr dette å utnytte 
ressursene på en måte som tar vare på og frigjør den menneskelige energien i kommunen. 
Arbeidsgiverpolitikken blir mer ett virkemiddel en et mål i seg selv. Den bidrar til at ledere og 
medarbeidere motiveres og trives, utfordres og stilles krav til, slik at tjenester og service utvikles og 
ytes med den ønskede kvalitet og effektivitet. Arbeidsgiverpolitikken viser vei inn i et samfunns- og 
arbeidsliv i endring. Visjonen og verdigrunnlaget er selve fundamentet i arbeidsgiverpolitikken og 
ligger til grunn for alle våre handlinger. 
 
Arbeidsgiverpolitikken utgjør et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og 
tillitsvalgte. Den er bygget på hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. 
Videre skal den bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune med dyktige ledere og 
motiverte og kompetente medarbeidere.  
 
Arbeidsgiverfunksjonen utøves både på politisk og administrativt nivå. Bystyret utgjør kollegialt det 
øverste arbeidsgiverorgan i Narvik kommune. Bystyret har delegert en rekke fullmakter til rådmannen.  
 
Hva som kjennetegner kommunesektoren som organisasjon samt hvilke utfordringer sektoren og 
Narvik kommune har i fremtiden er retningsgivende for arbeidsgiverpolitikken.  
 
Arbeidsgiverpolitikken danner grunnlaget for det videre arbeid med arbeidsgiverstrategier samt tiltak 
og operasjonalisering. 
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2. MÅLSETTING FOR ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN I 
NARVIK KOMMUNE 

 
Arbeidsgiverpolitikken skal være de verdier og holdninger som kjennetegner Narvik kommunen i 
arbeidet for å tilby riktige tjenester med rett kvalitet gjennom effektiv ressursbruk.  
 
Arbeidsgiverpolitikken skal gi grunnlaget for utarbeidelse av målrettede strategiske valg og tiltak. 
 
Arbeidsgiverpolitikken skal medvirke til: 
 

• At vi har dyktige ledere samt motiverte og kompetente medarbeidere som leverer tjenester av 
riktig kvalitet. 

• At det arbeides aktivt og systematisk med arbeidsgiverspørsmål på alle plan i organisasjonen. 
• At Narvik kommune framstår, som en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver med myndiggjorte 

medarbeidere, preget av raushet ovenfor brukere og medarbeidere. 
• At Narvik kommune framstår som en inkluderende arbeidsplass med medarbeidere som tenker 

og handler med ”vi”. 
• Å sikre Narvik kommunes nødvendig kompetanse for å nå vedtatte mål. 
• Å avklare rammevilkårene for de ansattes arbeide og utvikling. 
• Å utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres arbeid og kommunen som arbeidsplass. 
• Å gi Narvik kommune et godt omdømme som arbeidsgiver, og legge grunnlaget for å 

rekruttere og beholde arbeidskraft.  
• Å stimulere til nytenking og innovasjon, både i organisering og utøvelse av tjenestene. 
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3. ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM 
Visjonen og verdigrunnlaget er arbeidsgiverpolitikkens plattform, og skal gi uttrykk for Narvik 
kommunes menneskesyn både i forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt, og mellom kommunen som 
organisasjon og innbyggerne.  

 

Visjon 

Organisasjonen og arbeidsgiverpolitikkens visjon er den overordnede forsterkning av verdigrunnlaget. 
Visjonen kan man kanskje ikke nå, men man kan yte sitt beste for å komme så langt som mulig i den 
retningen som visjonen gir.  

Narvik kommunes visjon er under utarbeidelse i kommuneplanens samfunnsdel, og vil innarbeides i 
arbeidsgiverpolitikken etter at kommuneplanen er vedtatt i bystyret.  

 

Verdigrunnlag 

En verdi er en vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller sluttilstand personlig eller sosialt som 
er å foretrekke fremfor en annen.  

Sosialt aksepterte verdier (normer), som ærlighet, respekt og likhetsbehandling, er grunnpilarene i det 
norske samfunn og skal ligge til grunn for alle våre handlinger og beslutninger. Som forvalter av 
samfunnets fellesmidler og tjenesteyter til befolkning stilles det høye krav til offentlig sektor i forhold 
til etikk og gode verdibaserte handlinger. 

Narvik kommune skal kjennetegnes gjennom følgende verdier: 

 

«Nytenkende – Raus – Stolt» 

 

Disse verdiene anses som spesielt viktig i arbeidet for å tilby riktige tjenester med rett kvalitet 
gjennom effektiv ressursbruk.  

Verdigrunnlaget skal tas opp til debatt på den enkelte arbeidsplass for å gi innhold og mening for den 
ansatte, arbeidsplassen og Narvik kommune.  

Verdigrunnlaget gir mening i det øyeblikket verdiene omsettes i handlinger. Handlinger som også 
motiveres gjennom arbeidsgiverpolitikkens visjon og innhold.  
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4. UTFORDRINGER I NARVIK KOMMUNE 
 
Narvik kommune står overfor utfordringer i framtida som handler om å møte den demografiske 
utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Vi må rekruttere og beholde relevant og 
kompetent arbeidskraft, og samtidig bidra til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.  

4.1. Hovedutfordringer: 
Narvik kommune må konsentrere seg om to store arbeidsgiverutfordringer fram mot 2020 

• Evnen til utvikling og nyskapning. 
• Rekruttering av ny arbeidskraft samt forvaltning av egen arbeidskraft. 

 

4.2. Samlede utfordringer: 
• Kompetanse – økt behov for spesialistkompetanse og dyktige generalister 
• Strammere arbeidsmarked – demografiske utfordringer tilsier at flere er på vei ut av enn inn på 

arbeidsmarkedet. Høy gjennomsnittsalder gjør at kommunene må erstatte mange medarbeidere 
om kort tid. 

• Stor avgang fra sektoren – lav avgangsalder, høyt antall uføre. 
• Lav arbeidskraftutnyttelse – høyt sykefravær, stor andel deltidsansatte, for dårlig 

arbeidskraftutnyttelse av medarbeidere med innvandringsbakgrunn og liten rekruttering av 
medarbeidere med redusert funksjonsevne. 

• Dårlig omdømme påvirker unges utdanningsvalg og generell rekrutteringsevne. 
• Kontinuerlig behov for effektivisering og omstilling av tjenester 
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5. DE FIRE PERSPEKTIVER 
Det ligger en attraktiv identitet og en offensiv arbeidsgiverpolitikk i de fire perspektivene kommunens 
oppdrag, organisasjon, medarbeiderrollen og lederskap. 

Målene i Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk utfordrer våre ledere som kulturbyggere. Å skape en 
kultur for nytenkning og innovasjon krever at lederne i det daglige oppfordrer medarbeiderne til å 
stille spørsmål ved egen praksis, oppmuntre til prøving og feiling. Videre må lederne anerkjenne 
medarbeiderne som er ildsjeler og aktivt søker ny kunnskap. 

Alle organisasjoner trenger å vite hvem man er og hva man står for. Vi får vår identitet gjennom 
kjennetegn som skiller oss fra andre. Identiteten formes av oppgavene, hvem vi er til for, den rollen 
organisasjonen vår spiller, evne til innovasjon, og den fagkompetansen som trengs. Identitet handler 
om effektivitet, stolthet, tilhørighet og konkurranseevne i arbeidsmarkedet. 
 

5.1. Det unike oppdraget 
De store velferdsoppgavene som utføres av Narvik kommune gjør ikke bare kommunen unik som 
organisasjon. Det gjør den også rik på jobber med mening. Ingen andre organisasjoner har ansvar for å 
tilby så mange ulike tjenester omkring de viktigste rammene i innbyggernes liv, er sammensatt av så 
mange ulike kompetanser, ivaretar så mange ulike mål, spiller så mange ulike roller, eller involverer så 
mange ulike interessenter i sine beslutningsprosesser.  

Offentlige velferdstjenester blir mest effektive når de prioriteres og tilpasses ut fra innbyggernes 
behov. Videre er det bare kommuner og fylkeskommuner som kan ta ansvaret for en helhetlig 
utvikling av lokalsamfunn og regioner. Dette er selve grunnlaget for kommunen som organisasjon.  

Det er viktig at den enkelte medarbeider ser sin rolle i det store samspillet av oppgaver, aktører og 
ressurser, og kan ta initiativ til samarbeid internt og eksternt med utgangspunkt i sitt arbeidsfelt. 
 

5.2. Den åpne organisasjon: 
For den åpne organisasjon er størst mulig offentlighet og størst mulig grad av ytringsfrihet viktige 
prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Dette gir grunnlag for 
innbyggernes politiske deltakelse.  

Den åpne organisasjon søker drivkrefter for innovasjon gjennom dialog med brukere, innbyggere og 
partnere. 

At Narvik kommunen er en åpen organisasjon er både en konsekvens, men også et offensivt svar på 
det unike oppdraget som kommunene skal løse. En kommunes suksess måles ikke bare i økonomisk 
resultat ved årsavslutning, men i en bred folkelig aksept av kommunens samlede innsats og resultater. 
Aksepten forutsetter at kommunen legger til rette for demokratiske prosesser og informerer målrettet 
om resultater og aktiviteter til alle innbyggerne. Dette utgjør til sammen "den demokratiske 
bunnlinjen”. 
 

5.3. Kompetente medarbeidere 
Den kompetente medarbeider representerer en kunnskapsmedarbeider som har fått og grepet 
muligheten til å arbeide selvstendig på sine fagområder. Den kompetente medarbeider er myndiggjort i 
lys av fag, erfaringer, holdninger, verdier, delegasjon og tillit. Individuell kompetanse og indre 
motivasjon er en drivkraft for å løse oppgavene i Narvik kommune. 
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Den kompetente medarbeider må besitte, forvalte, utnytte og utvikle sin viten i nært samarbeid med 
andre. Dette er avgjørende fordi kompetanse er komplisert å få oversikt over, og å lede. Lederen er 
sentral når det gjelder å legge til rette for, og stimulere til at medarbeideren kontinuerlig kan utvikle 
sin kompetanse. På den andre siden skal den kompetente medarbeider ta ansvar for egen 
kompetanseutvikling. Graden av selvstendighet krever også at den kompetente medarbeider ser sin 
stilling i en større sammenheng, og at han eller hun kan tenke og handle i organisasjonens interesse. 
Samtidig må den kompetente medarbeider oppleve å bli stilt tydelige krav til, og få tilbakemelding fra 
sin nærmeste leder på den jobben han eller hun utfører. 

5.4. Helhetlig og utfordrende ledelse 
Med "helhetlig ledelse" understrekes behovet for et nært samspill mellom den politiske og 
administrative ledelsen. Det er også et behov for at den administrative ledelsen samarbeider på tvers 
for å realisere hele kommunens oppdrag. Med "utfordrende ledelse " er vi ute etter ledelse som kan få 
fram det beste i kompetente medarbeidere og skape utvikling. Begrepene "den kompetente 
medarbeider" og "utfordrende og helhetlig ledelse " er gjensidige. Det vil si at de forutsetter hverandre.  

Å utfordre innebærer at lederen aktivt inviterer medarbeidere og tillitsvalgte til diskusjon om 
utfordringer, muligheter, mål og verdier. Utviklingen i retning av selvstendige kunnskapsmedarbeidere 
øker behovet for eierskap, forpliktelse og bred enighet om felles verdier. Verdiene blir premisser for 
beslutninger, men gir samtidig handlingsrom og mening. Når ting endres hurtig kommer reglene til 
kort, mens verdiene skaper retning og gir nødvendig fleksibilitet. Forskning viser samtidig at 
profesjonene bare følger forslag til endringer som de selv ser meningen med. Med 
kunnskapsmedarbeiderne kan man dermed i enda større grad sette likhetstegn mellom involvering, 
endring og utvikling. 

Utfordrende ledelse innebærer en dreining bort fra en ledelsesmodell der medarbeiderne i stor grad 
kommuniserer enkeltvis med sin leder.  I stedet får vi en modell der medarbeiderne, sammen med sin 
leder, løser faglige spørsmål, planlegger bruken av sin egen arbeidstid, tar ansvar for en optimal bruk 
av budsjettet, og forbedrer og utvikler måten oppgavene løses på. 
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6. PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER 
 
De fire perspektiver beskrevet i kapittel 2 setter strategisk retning i forhold til de arbeidsgiverpolitiske 
innsatsområdene kommunen har identifisert og valgt å sette fokus på.  Innsatsområdene utfordrer 
arbeidsgiveren til å jobbe strategisk og gjennomføre tiltak rettet mot de utfordringer og målsettinger 
som er fremkommet.  
 

6.1. IDENTITET OG OMDØMME 

Innledning 
Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss. Dette betyr at omdømme er et 
resultatområde snarere enn et innsatsområde. Omdømme er en vesentlig forutsetning for vår evne til 
verdiskapning fordi omdømme har innvirkning på alt fra de unges utdanningsvalg, vår 
rekrutteringsevne, vår evne til å beholde egen arbeidskraft, til flyttemønster og pendlervilje.  

Alle organisasjoner trenger å vite hvem man er og hva man står for. Vi får vår identitet gjennom 
kjennetegn som skiller oss fra andre. Identiteten formes av oppgavene, hvem vi er til for, den rollen 
organisasjonen vår spiller, evne til innovasjon, og den fagkompetansen som trengs. Identitet handler 
om effektivitet, stolthet, trivsel og konkurranseevne i arbeidsmarkedet. 

Å påvirke omdømme handler på den ene siden om å jobbe strategisk med de erfaringene som alle 
interessenter (for eksempel innbyggere, brukere, medarbeidere, og arbeidssøkere) har med kommunen. 
På den andre siden handler det om å kommunisere med alle interessenter, også dem som ikke har 
erfaringer å bygge på. Medarbeiderne er sentrale fordi de skaper erfaringer. Dette forutsetter at 
medarbeiderne har en klar oppfatning av hva organisasjonen står for, kan identifisere seg med den og 
ha dette som utgangspunkt for sin samhandling med omgivelsene. Å påvirke omdømme må derfor 
starte med utvikling og forankring av en slik identitet, både for kommunen som helhet, og den enkeltes 
arbeidsplass.  

Mål 
Narvik kommune skal kjennetegnes som en åpen organisasjon som leverer trygghet og kvalitet 
gjennom et vidt spekter av tjenester til hele kommunens befolkning. 

Konkretisering 
IDENTITET TIL ENHET OG ARBEIDSPLASS 
Gjennom gode verdier, god ledelse og kompetente medarbeidere skal vi levere effektive tjenester med 
rett kvalitet.  Medarbeiderne må identifisere seg positivt med arbeidsplassen og være stolte av 
den.  Gjennom bruk av riktige kommunikasjonskanaler rettet mot bestemte målgrupper kan vi påvirke 
enhetens omdømme.  Ved å bygge opp en sterk identitet på arbeidsplassen, og å kommunisere dette ut, 
vil vi kunne bygge en sterkere identitet og et godt omdømme for hele virksomhet Narvik kommune. 
 
IDENTITET TIL NARVIK KOMMUNE 
Narvik kommune må utvikle sin organisasjonskultur ved å utvikle gode verdier, god praksis samt økt 
stolthet over hva Narvik kommune er.  For å lykkes med dette må medarbeiderne identifisere seg som 
ansatte i virksomheten Narvik kommune og ikke bare som ansatte ved sin enhet.  Vi må endre 
oppfatning fra at Narvik kommune er “ansatte på rådhuset” til å være stolt over at vi er byens største 
arbeidsplass som betjener hele Narviksamfunnet.  Vi skal utvikle stolthet, identifisere oss med den 
unike rollen vi har i Narviksamfunnet og kommunisere dette ut gjennom riktige kanaler for å skape 
godt omdømme. 
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6.2. LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP 

Innledning. 
Ledelse er påvirkning. I Narvik kommune legger vi til grunn ledelse basert på vårt verdigrunnlag. God 
ledelse blir til når fordeling av roller, ansvar og myndighet skjer på basis av entydige og fornybare 
styringssystemer og ordninger som etablerer respekt og anerkjennelse mellom leder og medarbeider. 
Ledelse er å velge sin måte å nærme seg andre mennesker på. Ledelse er å ta beslutninger og sørge for 
iverksettelse, også når det er upopulære beslutninger.  

En leder har ansvaret for å påvirke medarbeidere og utforme organisasjonen slik at målene nås i 
samarbeid.  Å være leder i Narvik kommune er spennende og utfordrende. Oppdraget er komplekst 
med ansvar for lokalsamfunnsutvikling og grunnleggende velferdstjenester i en organisasjon styrt av 
folkevalgte. De ulike områdene forventes å samhandle helhetlig og koordinert. Brukernes medvirkning 
og innbyggernes innsyn og deltakelse i ulike prosesser er viktig for en framtidsrettet kommune. 

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og 
til arbeidsgiveren. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet - og yrkesstolthet og 
arbeidsglede er tett sammenvevd. Medarbeiderskap skjer gjennom forpliktende samspill. De fleste 
medarbeidere ønsker å ha en leder og de ønsker at lederen skal dra nytte av deres initiativ og 
kompetanse. 

Forpliktende samspill er den grunnleggende ideen for hvordan god ledelse og godt medarbeiderskap 
virker sammen på arbeidsplassen. Selv om det er spesielle ansvarsforhold knyttet til ledelsen, må 
medarbeiderne og lederen ta et felles ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass.  

Mål. 
Narvik kommune skal ha ledere som utfordrer, stiller krav til og støtter sine medarbeidere. Samtidig 
skal medarbeiderne ta sin del av ansvaret for sin egen og arbeidsplassens utvikling. 

Konkretisering. 
LEDELSE 
I Narvik kommune er ikke ledelse noe som skjer alene. For at kommunen som helhet skal lykkes er det 
avgjørende at lederne utøver lederskap i henhold til arbeidsgiverpolitikken og verdigrunnlaget samt 
jobber målrettet mot kommunens felles målsettinger.  

Ledelse innebærer å aktivt legge til rette for at medarbeiderne skal kunne gjøre sitt arbeide på en så 
effektiv og trygg måte som mulig, slik at gode resultater blir nådd. Lederne skal gjøre sine 
medarbeidere i stand til å ta ansvar, kunne opptre selvstendig, men samtidig inkluderende ovenfor sine 
kolleger. Ledelse er å legge til rette for medarbeidernes faglige og personlige vekst, slik at de kan 
anvende sin kompetanse best mulig for å nå kommunens mål. 

Ledelse krever tydelighet – vi skal si ja eller nei – ikke ”tja”. Vi skal arbeide gjennom andre, delegere 
oppgaver og ta ansvar. Vi skal sørge for at beslutninger tas på et lavest mulig ledernivå i 
organisasjonen. Delegering er å gi medarbeiderne tydelige oppgaver og vise dem tillit. Delegering 
forutsetter oppfølging og tilbakemelding. 

En forutsetning for at Narvik kommune skal nå sine mål og møte fremtidens utfordringer er at 
kommunens ledere utøver et helhetlig og utfordrende lederskap og evner til å bygge kultur basert på 
kommunens verdigrunnlag.  
 
MEDLEDELSE  
Kunnskapsorganisasjon kan ikke ledes av lederen alene. Ledere som deler ledelse med medarbeiderne 
får tilgang til et mye større lederskap enn det de selv makter. Narvik kommune vil satse på en 
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systematisk utvikling av medarbeidernes rolle og kompetanse, og velge arbeidsformer som involverer 
og utfordrer medarbeiderne.  
 
MEDARBEIDERSKAP 
Medarbeiderskap innebærer at alle ansatte på en arbeidsplass skal ta sin del av ansvaret for sin egen og 
arbeidsplassens utvikling. Det forutsetter en erkjennelse av at det ikke er lederen som kan og vet alt 
best - like lite som medarbeideren kan og vet alt best. 
 

6.3. ARBEIDSMILJØUTVIKLING 

Innledning 
Et godt arbeidsmiljø og god kvalitet på kommunens tjenester henger sammen. Arbeidssituasjonen for 
arbeidstakerne skal være helsefremmende og meningsfull samt trygg og sikker. Et godt arbeidsmiljø 
og et godt HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet) styrker kommunens omdømme og posisjon som en 
attraktiv arbeidsgiver. 

Arbeidsmiljø er et omfangsrikt begrep for summen av alle fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske 
forhold på en arbeidsplass. Et sentralt begrep innenfor arbeidsmiljø er HMS. Narvik kommune skal 
føre et systematisk arbeid på dette området. Kommunen som arbeidsgiver er ansvarlig for det fysiske 
og psykiske arbeidsmiljøet for sine medarbeidere, og for å forebygge sykdom, skade og slitasje som 
kan knyttes til arbeidsplassen. Alle arbeidstakere skal medvirke til å skape et sunt og trygt 
arbeidsmiljø og delta aktivt i arbeidet med å bedre trivselen på arbeidsplassen.  

For å få til en best mulig utførelse av Narvik kommunens oppgaver er det viktig å få frem det beste i 
medarbeiderne. Vi må ha et bevisst forhold til hva medarbeiderne motiveres av. En viktig faktor for 
trivsel på arbeidsplasser er at medarbeiderne arbeider målrettet og er motivert. Muligheten til å påvirke 
egne arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår, og ikke minst å få anerkjennelse for utført arbeid, motiverer de 
fleste.  

Mål 
Arbeidsmiljøet i Narvik kommune skal være helsefremmende, inkluderende og motiverende. For å 
skape trivsel og utvikling må medarbeidere oppleve trygghet og tilhørighet. De må utfordres, men 
samtidig mestrer sine arbeidsoppgaver.  

Konkretisering. 
HELSEFREMMENDE ARBEIDSMILJØ 
Helsefremmende arbeidsmiljø handler om å forbedre det fysiske, psykososiale og organisatoriske 
arbeidsmiljøet, fremme aktiv deltakelse og styrke de ansattes faglige og personlige utvikling. 
 
INKLUDERENDE ARBEIDSMILJØ 
Et inkluderende arbeidsmiljø preges av trygghet og tilhørighet som styrker medarbeidernes positive 
identitet og stolthet til Narvik kommune. 
 
MOTIVERENDE ARBEIDSMILJØ 
Et motiverende arbeidsmiljø består av meningsfylte arbeidsoppgaver som motiverer medarbeiderne 
gjennom mestring og utfordringer som skaper utvikling både for den enkelte og Narvik kommune. 
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6.4. MANGFOLD OG INKLUDERING 

Innledning 
Å sikre mangfold og inkludering på alle nivåer i Narvik kommune er viktig for kvaliteten på tjenestene 
til innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Ulikheter og 
mangfold i alder, kjønn, utdanning, kultur og tenkemåter er en forutsetning for at Narvik kommune 
kan opprettholde kvalitet over tid. Slikt mangfold er også en viktig forutsetning for nytenkning og 
innovasjon.  

Inkludering forhindrer at mennesker blir stående «utenfor fellesskapet» (her: arbeidslivet) uten selv å 
ønske det. Som ansvarlig samfunnsaktør må Narvik kommune tar vår del av ansvaret og 
forpliktelsene. 

Mål: 
Narvik kommune skal arbeide aktivt for å fremme likeverd, inkludering og mangfold på alle nivå i 
organisasjonen.  

Konkretisering: 
LIVSFASE 
Så langt det er mulig vil Narvik kommune tilrettelegge for, og motivere alle arbeidstakere med hensyn 
til hvor de befinner seg i livsløpet. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet, og hver livsfase 
medfører ulike behov, krav, begrensninger og muligheter. I Narvik kommune tar vi høyde for at det 
som skjer underveis i yrkeskarrieren påvirker vår produktivitet og hvor lenge vi velger å være 
yrkesaktive.  
 
ETNISK MINORITETSBAKGRUNN 
Narvik kommune vil være en arbeidsplass som både rekruttere og ivaretar ansatte med etnisk 
minoritetsbakgrunn.  

Etnisk minoriteters inngang til arbeidslivet kan være en utfordring. Manglende norsk kunnskaper og 
formell kompetanse som ikke er godkjent i Norge er til hinder. Integrerings- og inkluderingsarbeid må 
stå i fokus.  Et annet viktig moment er å ivareta allerede ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn. Vi må 
påse at de gis samme muligheter til å avansere og at vi tilstreber mangfold i ledelse og 
nøkkelposisjoner.  
 
FUNKSJONSHEMMEDE 
Redusert funksjonsevne er ikke det samme som redusert arbeidsevne. Det er mange 
funksjonshemmede som kan jobbe fulltid. Narvik kommune skal arbeide for at funksjonshemmede 
med arbeidsevne ikke skal møte flere hindringer enn det ikke-funksjonshemmede arbeidssøkere gjør. 
 
HELTIDSKULTUR 
I fremtiden vil ikke Narvik kommune kunne få tilstrekkelig med arbeidskraft og kompetanse ved å 
satse på rekruttering og kompetanseutvikling alene. Like viktig er det å stimulere til at flere 
medarbeidere jobber mer og lengre. Deler av Narvik kommune har høyt sykefravær og en høy andel 
deltidsansatte. Kommunen må arbeide kontinuerlig med nærværet og heltidskultur. Medarbeidere i 
Narvik kommune skal så langt det er mulig tilsettes i full stilling.  
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6.5. KOMPETANSEUTVIKLING 

Innledning 
For Narvik kommune er det avgjørende at medarbeiderne har den individuelle kompetansen som 
trengs for å nå målene, og at organisasjonen evner å gjøre bruk av denne på en optimal måte.  

I fremtiden er kommunen helt avhengig av å skape ny kunnskap. Tilpasning og fleksibilitet er også 
viktige faktorer i organisasjoner som er i stadig endring. 

Kompetanseutvikling som foregår gjennom formelle utdanninger og kurs er viktige virkemidler. 
Videre er det mye læring og utvikling i det daglige arbeidet, og i refleksjon over egen praksis sammen 
med ledere og kolleger. Det er viktig å definere og anerkjenne de læringsarenaene som finnes i 
organisasjonen.  

Kommunen består av kompetente medarbeidere som gjør en god jobb for innbyggerne hver dag. De 
ansattes kompetanse er kommunens viktigste ressurs. Lederens oppgave er å se og ta denne i bruk. 
Riktig bruk av den enkeltes kompetanse er et virkemiddel for kvalitet og utvikling av tjenestene.  

Mål 
Kompetanseutvikling skal være et av kommunens sentrale virkemidler for å sikre rett kvalitet på 
tjenestene, både på kort og på lang sikt. Vi skal ha riktig kompetanse i en hver stilling. 

Konkretisering. 
REKRUTTERE KOMPETANSE 
Narvik kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. Gjennom bl.a. rekruttering skal kommunen sikre 
at nye medarbeidere og ledere har nødvendig formalkompetanse samt personlige egenskaper i tråd 
med verdigrunnlaget.  
 
BEHOLDE OG UTVIKLE 
Alle ansatte skal oppleve et godt og utviklende fagmiljø.  Kompetanseutvikling skal planlegges, 
tilrettelegges og gjennomføres slik at medarbeidere og ledere utvikles til å mestre fremtidige 
arbeidsoppgaver og kan bidra til innovasjon og utvikling. Arbeidsgiver skal motivere og legge til rette 
for ansatte som vil delta i kompetanseutviklingstiltak. 

Medarbeidere og ledere skal oppleve at deres arbeidsoppgaver og utfordringer på jobb samstemmer 
med deres nye kompetanse.   
 
ARENAER FOR KOMPETANSEUTVIKLING 
Kompetanseutvikling foregår på mange ulike arenaer.  Narvik kommune skal være bevisst hvor 
kompetanseutvikling foregår samt etablere nye arenaer for dette, og vil i større grad skape kultur for å 
dele kompetanse i organisasjonen. Gjennom strategisk læring og utvikling skal vi øke våre ansattes 
motivasjon, innsats og ytelse slik at vi øker verdiskapningen i organisasjonen.  
 
RETT KVALITET 
Narvik kommune skal levere tjenester av rett kvalitet, der vi arbeider kunnskapsbasert, faglig og 
profesjonelt. For å oppnå dette er medarbeidernes kompetanse avgjørende.  Kreativitet, nytenkning og 
endringskompetanse vil stå sentralt i arbeidet for å imøtekomme fremtidens kvalitetskrav.  
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6.6. POLITIKK OG ADMINISTRASJON 

Innledning 
I en virksomhet styrt av folkevalgte er lederskapet delt mellom folkevalgte organer og 
administrasjonen. Disse har ulike roller og funksjoner. De folkevalgte har det overordnede 
arbeidsgiver-, styrings- og beslutningsansvaret i kommunene. Dette innebærer et overordnet 
resultatansvar og et ansvar for at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig.  

Samtidig er det et administrativt lederansvar å være en aktiv medspiller i form av faglig rådgivning 
overfor det folkevalgte nivået. Den administrative ledelsen skal også sørge for utviklingen av 
kommunens tjenesteapparat i tråd med politiske vedtak. Utvikling og nyskaping må vies stor 
oppmerksomhet både i det daglige og i det langsiktige arbeidet, og er viktige administrative 
virkemidler for å skape en offensiv organisasjon.  

Samhandlingen mellom politisk og administrativ ledelse må basere seg på forståelse og aksept for 
hverandres roller og på tillit og respekt. Et godt samspill er forutsetningen for gode løsninger, 
effektivitet og kvalitet 

Mål: 
Gjennom samspillet mellom politikk og administrasjon skal Narvik kommune utvikle god demokratisk 
styring.  

Konkretisering. 
SYNLIGGJØRING OG FORANKRING AV FOLKEVALGTES ARBEIDSGIVERANSVAR 
Mulighetene og snublesteinene for folkevalgte ligger i spennet mellom det å være arbeidsgiver, 
samtidig som folkevalgte er ombud og politiske endringsagenter for innbyggerne.  
 
VERDIGRUNNLAG 
Kommunens verdigrunnlag er et avgjørende virkemiddel for å få gjennomført bystyrets visjoner og 
målsettinger. Å bringe verdiene tydelig og bevisst inn i handlingene til folkevalgte, administrasjon og 
tjenesteutøvere må stå i fokus. 
 
HANDLINGSROM 
I det daglige arbeidet i kommunen gjelder det for de folkevalgte å få organisasjonens oppgaver 
definert, slik at rådmannen (ledere og medarbeidere) gis mulighet for å tenke selvstendig, vurdere fra 
sak til sak og oppgave til oppgave.  På dette grunnlaget besluttes det hva som skal gjøres og oppgaven 
utføres. 
 
 

6.7. MEDINNFLYTELSE OG MEDBESTEMMELSE 

Innledning 
Medinnflytelse og medbestemmelse har lang tradisjon innenfor arbeidslivet i Norge og spesielt 
innenfor den offentlige sektoren. Lov- og avtaleverket er bygd på tanken om at vi i lag bygger 
samfunnet og arbeidslivet og at alle har rett og ansvar til å delta.  

Hovedsakelig er det arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen som regulerer 
medinnflytelse og medbestemmelse i forhold til arbeidsvilkårene i kommunal 
sektor.  Arbeidsmiljøloven skal sikre arbeidsmiljø, ansettelsesforhold, likebehandling mm. Her 
refereres det til bl.a. ansattes medvirkningsplikt og rett til å kunne varsle. Hovedavtalen og 
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hovedtariffavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom 
partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner. Medvirkningsreglementet 
er en viktig konkretisering vedrørende medinnflytelse og medbestemmelse i Narvik kommune. 

Ansatte og deres organisasjoner skal involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal 
gjennomføres. En serviceinnstilt og omstillingsdyktig kommune bygger på gode og åpne prosesser, 
samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. Både medarbeiderne og tillitsvalgte må ta et 
medansvar for videreutvikling av kommunen. For en kunnskapsorganisasjon som Narvik kommune er 
dette helt avgjørende. 

Mål 
Medarbeiderne, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver skal gjennom åpne prosesser, 
samarbeid og medbestemmelse utvikle en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune der 
arbeidstakerne opplever meningsfylt arbeid i et godt arbeidsmiljø. 

Konkretisering. 
ARENAER OG RUTINER 
Narvik kommune skal ha gode rutiner og arenaer for utøvelse av medbestemmelse og 
medinnflytelse.  Ansatte skal oppleve at de involveres i beslutninger som påvirker deres arbeid og 
arbeidsmiljø. 
 
UTVIKLINGSKULTUR  
Medarbeidere skal kontinuerlig arbeide for å oppnå rett kvalitet i tjeneste. Dette forutsetter strukturert 
plan- og målarbeid samt gjennomføringsevne. Avviksmeldinger i forhold plan, mål og gjennomføring 
er en forutsetning for utviklingsarbeidet i kommunen. Å melde avvik og håndtere disse er naturlig i 
utvikling av tjenester med rett kvalitet. 
 

6.8. LØNN 

Innledning 
Brukt på riktig måte er lønn et strategisk virkemiddel som bidrar til bl.a. at vi klare å rekruttere og 
beholde tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Brukt på feil måte kan lønn ha en demotiverende 
effekt. Derfor er det viktig å ha en lønnspolitikk som er godt forankret i kommunens overordnede 
målsettinger og at lønnspolitikken forankres i hele organisasjonen.  

Mål 
Lønn skal være et strategisk virkemiddel som bidrar til å rekruttere og beholde tilstrekkelig og 
kompetent arbeidskraft. 

Konkretisering. 
LØNNSPOLITIKK 
Narvik kommune har som mål at arbeidstakere gis konkurransedyktig lønn gjennom sentrale og lokale 
forhandlinger. Lønnsfastsetting er uavhengig av kjønn, etnisk eller sosial bakgrunn, politikk og 
religion. Den inngår som del av en helhetlig arbeidsgiverpolitikk i Narvik kommune. 
 
Lønnspolitikken skal være forankret i kommunens overordnede målsettinger og verdigrunnlag. Den 
skal utgjøre en del av grunnlaget for utvikling av kommunens tjenestetilbud og kommunen som 
organisasjon. Kommunen skal ha en lønnspolitikk som oppfattes som rettferdig, samtidig som 
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lønnssystemet skal være et virkemiddel for å kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 
Dette innebærer at lønnspolitikken både må være fleksibel i sin utforming, samtidig som den er 
forutsigbar innenfor klare rammer. 
 
Lønnspolitikken skal bidra til å sikre sammenhengen mellom  

• lønn og stillingens innhold (oppgaver, ansvar, myndighet)  
• arbeidstakers kompetanse (utdanning, praksis, annet kompetanse)  
• innsats og oppnådde mål 

 

6.9. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR 

Innledning 
Narvik kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne 
av fellesskapet. Kommunen er gitt en betydelig makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. 
Dette stiller høye krav til etiske holdninger og integritet hos kommunens folkevalgte, ledere og 
medarbeidere. 

Tillit til at kommunen opptrer etisk forsvarlig og tar samfunnsansvar er helt avgjørende. Kommunens 
samfunnsansvar handler om å ta hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av 
egen virksomhet. Som etisk forsvarlig virksomhet skal Narvik kommune opptre i samsvar med 
gjeldende lover og regler, samt handle i samsvar med etablerte oppfatninger om hva som er rett og 
galt.  

Kommunen ønsker å gi alle innbyggere en likeverdig behandling enten det dreier seg om 
omsorgstjenester eller en byggesøknad. Som ansatt i kommunen forplikter vi oss til å gi innbyggere 
mest mulig tilbake til samfunnet gjennom arbeidsytelse.  

Mål 
I Narvik kommune skal vi utvise åpenhet, redelighet og ærlighet i all vår atferd. Som 
samfunnsansvarlig og forvalter av samfunnets fellesmidler skal hver medarbeider utfører sine 
oppgaver på en etisk forsvarlig måte. 

Konkretisering. 
TILLIT OG OMDØMME 
Som øverste arbeidsgiver og byens demokratiske valgte representanter skal folkevalgte alltid handler 
med god etikk og ivaretar kommunens samfunnsansvar til beste evner.  Etikk og samfunnsansvar skal 
ligge til grunn for alle vedtak i bystyret.  

Ledelse og medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 
holdning til kommunen. Tjenestene som Narvik kommune leverer skal oppleves som likeverdig.  
 
VARSLINGSKULTUR 
Arbeidstaker har rett til å varsle om uetiske handlinger som arbeidstakere blir kjent med. Arbeidsgiver 
skal legge til rette for varsling. Varsler skal vernes mot gjengjeldelse og så langt det lar seg gjøre 
ivaretas på en anonym måte.  
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