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ØYER KOMMUNES ARBEIDSGIVERSTRATEGI: OPPDATERING  
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, KD 02.08.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 11/18, møte 25.01.2018 – Arbeidsgiverstrategi 2018 
 
Sammendrag: 
En oppdatert versjon av Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi legges fram for vedtak i 
kommunestyret.  
 
Saksutredning: 
Någjeldende arbeidsgiverstrategi ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe 
bestående av tre hovedtillitsvalgte, to enhetsledere, en sektorleder, HR-leder og rådmann. 
Strategien tar for seg relevante aspekter ved forholdet mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Dokumentet er delt inn i kapitler som tar for seg aspektene på overordnet 
nivå. Til strategien ligger det flere handlingsprogram som går mer detaljert til verks: 
Lønnspolitisk plan, etiske retningslinjer, rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, 
informasjonsstrategi m.fl.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 11/18 at arbeidsgiverstrategien skulle evalueres i 2020. 
Kommunedirektøren har av kapasitetsmessige årsaker, ikke gjennomført denne 
evalueringen. 
 
Vurdering: 
Arbeidsgiverstrategien er viktig for god samhandling mellom administrasjonen og 
arbeidstakerorganisasjonene. Den peker ut retningen for utviklingen av Øyer kommune 
som arbeidsplass. For at Øyer kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass må det 
legges til rette for de krav arbeidstakerne har, samtidig som kommunens oppgave som 
samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter og demokratisk arena ivaretas innenfor 
de til enhver tid gjeldende rammer.  
 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi er et verktøy for helhetlig, framtidsrettet og 
forutsigbar samfunnsutvikling. Øyer kommune skal være en framoverlent arbeidsgiver og 
lederne skal arbeide med utvikling av tjenester i samarbeid med de ansatte. Kommunen 
skal tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere gjennom tilrettelagte 
arbeidsforhold og ansvarsbevisst ledelse. 
 
Selv om arbeidsgiverstrategien ikke er spesifikt evaluert, blir viktige elementer i strategien 
fulgt opp gjennom særskilte undersøkelser og rapportering. Blant annet er kommunen nå i 



gang igjen med gjennomføring av medarbeider- og brukerundersøkelser. Resultatet av disse 
rapporteres til kommunestyret og årsrapport om helse- og vernearbeidet legges fram for 
Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta den oppdaterte arbeidsgiverstrategien.    
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
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Kommunedirektør


