
Arbeidsgiverrollen – Hvor ligger ansvaret?
Hva vil det si at kommunestyret har det overordnede 
arbeidsgiveransvaret?

Arbeidsøkt 4

Rådgiver Morten Strand



Hvorfor er arbeidsgiverrollen så viktig? 

• Arbeidsgiverpolitikken avgjørende for å løse to 
hovedutfordringer framover; 
– Evne til å rekruttere, utvikle og beholde 

medarbeidere for å løse oppgavene 
– Evne til utvikling og nyskaping 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
«Skodd for framtida» er KS’ verktøy for utvikling av arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier lokalt for å møte utfordringene framover. For å lykkes som arbeidsgiver må vi løse noen floker. Vi får ikke løst dem ved å gjøre det samme som vi gjorde i går.En selvstendig og nyskapende kommunesektor kan realiseres gjennom en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk.KS har definert arbeidsgiverpolitikk som verdier, holdninger og handlinger som en arbeidsgiver står for og praktiserer.Som arbeidsgiver står kommunesektoren overfor to hovedutfordringer framover – evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere og evnen til samfunnsmessig utvikling og nyskaping.En god arbeidsgiverpolitikk• ser de menneskelige ressursene som grunnlag for utvikling av gode tjenester for innbyggerne• utgjør et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte• bidrar til å gi organisasjonen et godt omdømme som arbeidsgiver, og legger grunnlaget for å tiltrekke seg den beste kompetansen



Folkevalgtes arbeidsgiverrolle 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Disposisjon; Hensikt med presentasjonen; Gjennomgang KS’ budskap om arbeidsgiverrollen – løftet fram av Hovedstyret i KS i denne periodens program Tid til innspill, kommentarer, spørsmål Disposisjon; Om Skodd for framtida – betydningen av folkevalgtes arbeidsgiverrolle i FVP – kjernebudskap fra KS samt case/spørsmål til refleksjon Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Om arbeidsgiverpolitikk og hvorfor det er viktig Verktøy for folkevalgtes i arbeidsgiverrollen Arbeidsgiveransvaret overfor rådmann Kort om arbeidsgiverrollen der kommuner fatter vedtak om sammenslåing (vise til FoU’en) KS som arbeidsgiverorganisasjon 
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av 
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Vedta lokal 
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Eksempel på hva kommunestyrets arbeidsgiverrolle kan innebære

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det ligger til kommunestyret å vedta:1) ArbeidsgiverstrategierEn arbeidsgiverstrategi er en plan som skal bidra til å konkretisere og realisere arbeidsgiverpolitikken gjennom en beskrivelse av nå-situasjonen, prioriterte mål og tiltak. Temaene vil variere etter hvilke utfordringer og behov den enkelte kommune/fylkeskommune har. Det kan handle om ledelse, arbeidskraft og rekruttering, kompetansestyring, heltidskultur, sykefravær og inkludering, lokal lønnspolitikk m.m.Eks: Folkevalgte kan vedta strategier for å få ned et høyt sykefravær.Kommunestyret har ansvaret for budsjettet og arbeidsgiverpolitikken.Arbeidsgiverpolitikk vil for eksempel kunne omfatte ledelsesfilosofi, bemanningsnormer, valg av antall stillinger innenfor en kategori innenfor vedtatt budsjett ,og hvilke stillingskategorier eller antall årsverk som skal reduseres ved nedbemanninger. Dette vil kommunestyret fortsatt ha ansvaret for. Et eksempel antall stillinger innenfor en kategori, vil være hvor mange helsesøstre det skal være i kommunen. Dette er både et politisk og et økonomisk spørsmål som politikerne kan ta stilling til som overordnet arbeidsgiver. 2) Vedta reglementer, eksempelvis permisjonsreglement og delegasjonsreglement. 3) Vedta mandat for lønnsforhandlinger. Men det er kommunedirektøren som gjennomfører forhandlingene4) Kommunestyret bestemmer om det skal foretas nedbemanning og legger rammene for dette. 5) Det ligger til kommunestyret å vedta strukturen for kommunens administrasjon. Det ligger derfor til kommunestyret å bestemme antall stillinger og type stillinger innenfor en kategori (et arbeidsområde)       Anbefaling       KS vil anbefale at det delegeres i størst mulig utstrekning til kommunedirektøren å bestemme antall stillinger og type stillinger innenfor det enkelte arbeidsområde så lenge dette ligger innenfor budsjett.         Særlig bør kommunestyret overlate til kommunedirektøren å bestemme type stillinger6) Kommunestyret bestemmer organiseringen av oppgaveløsningen.Eksempel på oppgaveløsning: Foretak – bestemme om en eller flere oppgaver skal løses gjennom et kommunalt foretak, eller legges til et annet rettssubjektSelskaper – AS, IKS, SamvirkeforetakInterkommunalt samarbeid7) Det er kommunestyret som treffer beslutninger om det skal tas ut søksmål, eller om en sak skal ankes. Det gjelder også ved oppsigelse og avskjed i personalsaker.           Begrunnelse:          Slike beslutninger innebærer en økonomisk risiko, og kan få økonomiske konsekvenser. Det kan også handle om kommunens omdømme.            Det samme gjelder vedtak om anke. Dette bildet kan være et godt utgangspunkt for en diskusjon.



Vedtak om ansettelse, 
suspensjon, oppsigelse 

og avskjed

Innvilge /avslå 
permisjons-søknader

Oppfølgning av 
sykefravær

Fastsette lønn 
(innenfor mandat)

Kommunedirektøren har ansvaret for det løpende arbeidsgiveransvaret

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunedirektøren foretar alle ansettelserTreffer vedtak om advarsler og suspensjonTreffer vedtak i alle oppsigelsessakerBehandler og vedtar alle permisjonssøknaderHar ansvaret for sykefraværsoppfølging og treffer vedtak knyttet til sykefravær. Det er kommunedirektøren som må håndtere og følge opp sykefraværFastsetter lønn, men innenfor mandat/budsjett gitt av folkevalgt organInnkjøp kan besluttes innenfor budsjettrammene og forutsatt at anskaffelsesregelverket følges. Viktig at kommunestyret vedtar et budsjett som gir kommunedirektøren best mulig handlingsromHva som ligger til det løpende personalansvaret må ses i sammenheng med budsjett.Er det  utenfor budsjett, er vi utenfor de beslutninger kommunedirektøren kan treffe uten delegasjon.KS anbefaler at arbeidsgiverpolitikken også omfatter en lokal lønnspolitikk. Folkevalgte gir rammer gjennom mandat, men deltar ikke i lokale forhandlinger. Husk: Kommunedirektøren kan delegere myndighet



Arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren

• Kommunestyret / fylkestinget er arbeidsgiver 
for kommunedirektøren

• Ordfører har et særlig ansvar, men samtidig 
søke ordninger lokalt som ivaretar bred 
forankring i kommunestyre/fylkesting

• Oppfølging arbeidsgiveransvaret viktig for å 
bygge tillit, få til et godt samspill og forebygge 
konflikter 

• Utviklingssamtale med kommunedirektøren 
minst en gang i året

Foto: ScanStockPhoto

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunestyret/fylkeststinget ansetter kommunedirektøren, og har arbeidsgiveransvaret. Det er også kommunestyret og fylkestinget som har det overordnede og løpende ansvaret som arbeidsgiver for å følge opp kommunedirektøren som arbeidstaker og har ansvaret for eventuelt å avslutte kommunedirektørens arbeidsforhold. Arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren handler om å opptre på en slik måte at konflikter forebygges og at det er et godt og bredt forankret tillitsforhold mellom folkevalgte og kommunedirektøren. Det løpende arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren handler også om å opptre på en måte som legger grunnlag for en god administrativ ledelse og en organisasjon som fremmer kvalitet, effektivitet, nyskaping og et godt omdømme. Kommunestyret eller fylkestinget er arbeidsgiver for kommunedirektøren. Han/hun ansettes av, og rapporterer til, kommunestyret eller fylkestinget. Kommunedirektøren har slik sett ingen enkeltperson å forholde seg til som sin arbeidsgiver, men et kollektivt organ. Måten kommunestyret eller fylkestinget oppfyller rollen som arbeidsgiver på overfor kommunedirektøren, har betydning for samarbeidet mellom kommunedirektøren og de folkevalgte, for styring og ledelse, for omdømme og mulighet til å rekruttere dyktige ledere. Det følger av Hovedtariffavtalen at kommunedirektøren skal ha sin lønn vurdert en gang i året. Grunnlaget for vurderingen er blant annet oppnådde resultater i forhold til målene som er satt, og måten lederskapet er utført på.Arbeidsgiveransvaret overfor kommunedirektøren handler blant annet om å opptre på en slik måte at konflikter forebygges, og at det er et godt tillitsforhold mellom de folkevalgte og kommunedirektøren. Kommunedirektøren arbeidsavtale og jevnlige utviklingssamtaler er i tillegg til lønnsfastsettelsen viktige verktøy for dere som folkevalgte. Det er i spennet mellom nødvendig forankring i hele kommunestyret eller fylkestinget på den ene siden og nødvendig fortrolighet på den andre at der kommunen må finne en egnet form på utviklingssamtalen mellom de folkevalgte og kommunedirektøren. KS vil derfor anbefale at utviklingssamtalen med kommunedirektøren ikke gjennomføres av ordføreren alene, men med et mindre og representativt forhandlingsutvalg bestående av folkevalgte fra kommunestyre/fylkesting, som sikrer bred forankring. Samtidig er dette forumet lite nok til å kunne gjennomføre en utviklingssamtale preget av gjensidig åpenhet og fortrolighet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan også være et egnet forum, men vil ofte være litt for mange for en slik samtale. I noen kommuner/fylkeskommuner kan det være andre organer, for eksempel et ansettelsesutvalg eller andre utvalg nedsatt av og med de folkevalgte, som kan være mest egnet. Formålet med utviklingssamtalen er•	å avklare gjensidige forventninger til samarbeid, arbeidsvilkår og resultater•	å skape tillit og åpenhet og legge grunnlag for god kommunikasjon mellom de folkevalgte og kommunedirektøren – herunder rolleavklaring•	å identifisere og avtale utviklingsbehov og utviklingstiltak for kommunedirektøren De folkevalgte og kommunedirektøren spiller på samme lag. Utviklingssamtalen bør derfor handle om hvordan de folkevalgte kan være en støtte for  kommunedirektørens ledelse – og hvordan rådmannen kan være en støtte for det folkevalgte politiske lederskapet. I tillegg til utviklingssamtalen vil en kontinuerlig dialog være en viktig faktor. Skulle det for eksempel oppstå misforståelser knyttet til rolleforståelsen i samspillet mellom folkevalgte, politikerne og administrasjonen, må dette tas opp underveis. 



Medbestemmelse etter Hovedavtalen - to grunnleggende prinsipper

Kommunene 
og fylkeskommunene 
styres av folkevalgte

Ansatte har medbestemmelse og 
medinnflytelse over sin arbeidssituasjon 

Innenfor rammen 
av det lokalpolitiske 
demokratiet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hovedavtalen er «arbeidslivets grunnlov» og legger rammene for forhandlinger og samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorgnaisasjonene og for samarbeid og medbestemmelse for tillitsvalgte og medarbeidere i den enkelte virksomhet. Kommunene og fylkeskommunene styres av folkevalgteInnbyggerne har gjennom valg gitt noen (innbyggere) fullmakt til å bestemme en del ting på deres vegne – kommunestyret/fylkestinget. Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret og delegeres fullmakter knyttet til å utøve arbeidsgiverrollen. Det er drøftingsplikt for innstillinger til kommunestyret og fremleggelse av benkeforslag.Eksempel - Sammendrag av Arbeidsrettens dom RD-2008-135:Hovedavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet har i del B § 3-4 bestemmelser om plikt til drøfting ved endringer og omstillinger som vil få betydning for arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal da «på et tidligst mulig tidspunkt» informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. I sak nr. 4/2007 kom Arbeidsretten til at Moss kommune handlet i strid med § 3-4 bokstav b) ved å unnlate å gjennomføre drøfting med de tillitsvalgte før rådmannens innstilling om ny helse- og sosialplan ble avgitt. Denne mangelen kunne ikke anses «reparert» gjennom etterfølgende drøftinger. I sak nr. 5/2007 var det enighet om at fylkestingets vedtak om å be kontrollutvalget legge til rette for overføring av fylkesrevisjonens sekretariatet til KomSek Trøndelag IKS, gjaldt et tema som er drøftingsgjenstand etter § 3-4 bokstav b). Det forhold at overføringen av sekretariatet til ny arbeidsgiver ikke ble drøftet før vedtak om dette ble truffet i fylkestinget på grunnlag av et benkeforslag som ble fremsatt i møtet samme dag, kunne ikke anses som brudd på drøftingsplikten.Innenfor rammen av det lokalpolitiske demokratietDet bærende prinsippet for medbestemmelse i en politisk styrt virksomhet er at de ansatte i virksomheten ikke skal ha større mulighet for påvirkning i politiske spørsmål enn innbyggerne (velgerne) generelt. MEN: De ansatte har rette til medbestemmelse og medinnflytelse over sin arbeidssituasjon. De ansattes tillitsvalgte har dermed rett til medbestemmelse også i saker som til sist vil ende opp som politiske saker, hvis utfallet vil påvirke de ansattes arbeidssituasjon.Ansatte har medbestemmelse og medinnflytelse over egen arbeidssituasjonMedbestemmelse og medinnflytelse må utøves innenfor rammen av gjeldende lov- og avtaleverk, jf., aml. og HA. Medbestemmelsen og medinnflytelsen utøves gjennom 1) tillitsvalgte 2) partssammensatte utvalg  jf., ny koml. § 5-11 og HA del B § 4 3) andre utvalg (ad hoc-utvalg), jf., HA del B § 1-3 mv.   Eksempler på hva kommunestyret kan vedta «innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati»1) Kommunebudsjettet 2) Kommunestruktur (skole ol.) 3) Ansettelse av kommunedirektør 4) Nedleggelse og sammenslåing av virksomheter (skole ol.) 5) Sette ut tjenester (renhold ol.) 6) IKS-samarbeid (brann, IKT ol.) 7) Kommunesammenslåinger mv.   - men de tillitsvalgte har rett til reell medbestemmelse etter Hovedavtalens regler i prosessen før beslutningene tas.



Arbeidsgiverutfordringer i dag 

• Deltid
• Sykefravær
• Rekruttering ledere
• Rekruttering yrkesfaglærere 
• Evne til nyskaping og innovasjon 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fra kommunesektorens arbeidsgivermonitoren 2014; Kommuner og fylkeskommuner opplever ulike arbeidsgiverutfordringer. I kommunene er de viktigste knyttet tilsykefravær, andel deltidsansatte, evne til nyskaping og innovasjon samt rekruttering av virksomhetsledere. I fylkeskommunene er de største arbeidsgiverutfordringene knyttet til ledelse generelt, og rekruttering avvirksomhetsledere og toppledere. Det er færre fylkeskommuner som opplever rekruttering av toppledere sommeget utfordrende i år sammenlignet med 2013. Videre er det langt flere fylkeskommuner som oppgir sin evne tilinnovasjon og nyskaping som utfordrende enn det var i 2013. I 2013 oppga en vesentlig andel fylkeskommunerat identitet og omdømme var meget eller ganske utfordrende. Ingen av fylkeskommunene oppgir dette i 2014.



Tillit

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva skal til for å sikre et godt samspill mellom politikk og administrasjon.  Tekst fra Hovedstyredak juni 2019; Den nye kommuneloven klargjør at kommuner og fylkeskommuner er underlagt folkevalgt ledelse. Ethvert folkevalgt lederskap er imidlertid avhengig av et godt samspill med administrasjonen. Skal forholdet mellom de folkevalgte og administrasjonen bli godt, kreves det respekt og aksept for de ulike rollene. Tillit er helt sentralt i dette samspillet. Den nye kommuneloven tydeliggjør blant annet skillet mellom politikk og administrasjon, hvor kommunedirektøren har fått et lovfestet det løpende personalansvaret. Kommunedirektøren har en kompleks rolle i norske kommuner og fylkeskommuner. Kjernen i kompleksiteten er at kommunedirektøren er aktivt involvert i alle faser av de lokale politiske prosessene, fra forslag til iverksetting, og evaluering. Folkevalgtes føringer og instrukser skal skje i kraft av vedtak. Kommunedirektøren vil også være sentral i politikkutviklingen gjennom å legge frem kunnskapsgrunnlag, fasilitere politiske prosesser og ikke minst bidra til å legge til rette for innbyggermedvirkning.Får man til et godt samspill, unngår man å komme i en situasjon der siste utvei er å forhandle ut rådmannen.Det er både kostbart og unødvendig ressurskrevende.



TIL REFLEKSJON

• Hvilke verdier skal kjennetegne oss som organisasjon og som 
arbeidsgiver?

• Hvilke verdier skal prege samspillet mellom folkevalgte, 
administrative ledere, ansatte og tillitsvalgte hos oss? 

• Hvordan ivaretar vi arbeidsgiverrollen overfor rådmann/fylkes-
rådmann hos oss? 

• Hvordan blir de folkevalgtes arbeidsgiver-ansvar synliggjort og 
forankret hos oss?
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