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Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens 
personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret.

8.1 Innledning
Medarbeiderkapittelet beskriver kommunen som arbeidsgiver. I løpet av høsten legger Rådmannen frem en sak 
om revidering av kommunens arbeidsgiverstrategi. Strategien beskriver på et overordnet nivå hvordan kom-
munen skal rekruttere, utvikle og ta i bruk menneskelige ressurser slik at vi når våre mål. Strategien bygger 
på kommunens verdier, medarbeiderskap og samhandling, og peker på fire områder som må vektlegges for at 
kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver:

• Godt lederskap
• Medarbeidere med riktig kompetanse
• Mangfold og inkludering
• Innovasjon og utvikling

8.2 Status

Nøkkeltall samlet – 2010–2014
 2010 2011 2012 2013 2014

Antall medarbeidere – årsverk1) 6 892 6 916 7 180 7 245 7 288

Antall medarbeidere – personer i alt 12 251 12 251 12 102 12 501 12 367

Gjennomsnittsalder  44,8 44,7 44,9 44,9

Andel kvinner – årsverk 74,9 % 74,9 % 75,0 % 74,5 % 74,7 %

Andel ansatte med minoritetsbakgrunn 13,0 % 11,2 % 11,9 % 13,2 % 13,4 %

Andel fagstillinger – pleie og omsorg 72,5 % 77,1 % 76,8 % 76,0 % 75,9 %

Andel fagstillinger – barnehage 46,2 % 48,5 % 51,3 % 53,3 % 56,3 %

Antall lærlinger  61 62 65 68 70

Motiverte medarbeidere 2) 84  85  85

Lederskap2) 78  79  79

Turnover totalt 13,0 % 9,4 % 9,2 % 8,8 % 8,6 %

Andel deltid (mindre enn 80 % stilling) 34,0 % 35,8 % 35,5 % 36,0 % 36,0 %

Sykefravær 8,5 % 8,2 % 8,0 % 7,7 % 7,6 %

1) Det henvises til tall fra årsrapporten.
2) Måles i medarbeiderundersøkelsen hvert annet år. Indikator på skala fra 0 til 100

8 Medarbeidere



148   HANDLINGSPROGRAM 2016–2019  RÅDMANNENS FORSLAG

Per 1. januar 2015 har kommunen 7 288 årsverk fast ansatt, fordelt på 9 344 personer. I tillegg er det 3 023 
personer som er timelønnede. 74,7 prosent er kvinner og 25,3 prosent er menn. 

Det er en svak økning i antall årsverk fra 2013. Økningen ligger innen barnehager og pleie- og omsorgs-
sektoren.  Økningen innen barnehager skyldes i hovedsak at det ble åpnet en ny barnehage. Innen Pleie- og 
omsorg har det vært en reduksjon i antall timelønnede, men en økning i antall fast ansatte på bo- og behand-
lingssentrene. Programområde Grunnskole er størst med sine 2 099 årsverk. Pleie og omsorg har 2 031 årsverk. 

Gjennomsnittsalderen holder seg stabilt rundt 45 år. Andel ansatte med minoritetsbakgrunn utgjør 13,4 pro-
sent. Kommunen har lav turnover med sine 8,6 prosent, men noe variasjon mellom sektorene.

8.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Revidert arbeidsgiverstrategi
I løpet av høsten 2015 legger Rådmannen frem sitt forslag til revisjon av kommunens arbeidsgiverstrategi. 
Kommunen vektlegger langsiktige strategier som sikrer at det er nok og riktig kompetanse om 10 år – når 
andelen eldre i befolkningen øker vesentlig i Bærum.

Rådmannen vil peke på følgende hovedutfordringer:
• Utvikle en organisasjonskultur med vekt på innovasjon, gjennomføringskraft og omstillingsevne
• Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med riktig kompetanse
• Ledelse som sikrer gode tjenester, ivaretar god økonomistyring, effektiv ressursforvaltning og god perso-

nalledelse
• Mangfold og inkludering

Innovasjon i Bærum kommune 
Våren 2014 vedtok Bærum kommune sin innovasjonsstrategi. Strategien forplikter både politisk og administra-
tiv ledelse og alle kommunens ansatte til å jobbe sammen med innbyggerne, partnere i næringslivet og frivillig 
sektor for å «skape nye løsninger som er så bra at andre tar det i bruk». 

Det er en utfordring å gå fra policy til tiltak som skaper innovasjon, og gjøre det til en del av kommunens 
organisasjonskultur. Ved å koble Lean og innovasjon jobbes det med flere konkrete virksomheter, og bruker- og 
serviceinnstilling utfordres. Det igangsettes nå et eget lederprogram for innovasjon i kommunen, og første kull 
med cirka ti tjenestesteder starter opp i 2015. 

Krav til samtlige ledere i Bærum kommune er nå innarbeidet i Rådmannens oppdragsbrev, og lederavtalene 
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konkretiserer hva den enkelte skal bidra med. Alle ledere skal plukke ut ildsjeler og innovatører som skal 
videreutvikle innovasjonsprosjekter i egen virksomhet. 

Omstilling og organisasjonskultur 
Felles verdigrunnlag og ny etisk standard gir felles ramme for kommunen som organisasjon. Rådmannen 
ønsker å sette et sterkere fokus på organisasjonsstruktur og organisasjonskultur som understøtter fremtidige 
utfordringer. Evne og kraft til omstilling både på individ- og systemnivå må styrkes for å oppnå ønsket effekt. 
I tillegg til å stimulere til en innovasjonskultur, der serviceinnstilling og innbyggerorientering preger våre 
holdninger, skal gjennomføringskraft prege organisasjonen. For å oppnå ønsket utvikling må kommunens le-
derutviklingskonsept revideres. Ledere er premissleverandører for kommunens organisasjonskultur. Bedre og 
målrettet lederrekruttering med vekt på ønskede kvalifikasjoner styrkes. 

Tydelig satsing på kompetanseutvikling, innovasjon og mangfold vil prege de neste årene, blant annet ved 
målrettet bruk av Kunnskapssenteret. Støtteenhetene må til enhver tid være rigget slik at de gir relevant og 
god bistand til basisorganisasjonen. Bistand til omstilling bør dreies slik at det tilrettelegges for at eventuelle 
overtallige i større grad kan mestre og ta ansvar for egen situasjon ved å finne ny stilling. Kommunen vil inngå 
i nettverkssamarbeid med andre kommuner og med forskningsmiljøer for å utvikle bærekraftige løsninger på 
fremtidige arbeidskraftutfordringer.

Kommunens personalpolitiske retningslinjer for omstilling og nedbemanning har blitt lagt til grunn de siste 
10 år. Rådmannen ser behov for å ha en gjennomgang av retningslinjene med tanke på raskere avklaring av 
situasjonen for den enkelte som eventuelt blir pekt ut som overtallig. Erfaringen fra prosjekt Karriereveiled-
ning – utvikling og omstilling benyttes i det videre arbeidet.

Mangfold og inkludering
Kommunen har om lag 13 prosent av sine medarbeidere fra land utenfor Skandinavia. Andelen er vesentlig min-
dre i lederstillinger. Rådmannen vil spesielt stimulere til på rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn 
som har høyere utdanning til nøkkelposisjoner og lederstillinger. 

Kommunen har allerede et betydelig antall studenter, lærlinger, hospitanter og personer i praksisplasser. I en 
periode med økende arbeidsledighet ser Rådmannen betydningen av å tilrettelegge for praksisplasser som kan 
bidra til at flere får erfaring fra arbeidslivet.

Kommunens seniorordning ble evaluert våren 2015. Rådmannen ser behov for å justere ordningen og igang-
setter en prosess for å utvikle en mer generell livsfasepolitikk fra 2016. Arbeidet med alle delmål i IA-avtalen 
pågår. For å redusere sykefraværet skal det i enda større grad legges vekt på god nærledelse samt styrking av 
individuell oppfølging av medarbeidere med langtidsfravær eller hyppige korttidsfravær.

KAP.
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8.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Hovedmål for kommunen som arbeidsgiver er formulert slik:
Bærum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver 
• som er innovativ og endringsdyktig og tar i bruk nye løsninger
• som har motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse

Måltabell – medarbeidere

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat  
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål  
2019

Medarbeidere     

Nødvendig 
kompetanse

Riktig bruk av kompetanse 
 

    

Bidra til å etablere etter- og 
videreutdanninger fra høysko-
lene i Kunnskapssenteret

 3 6

Økt andel besatte fagstillinger i 
Barnehage og Pleie og omsorg

 Positiv trend Positiv trend

Øke andelen heltid (heltid = 
over 80 % stilling)

 Positiv trend Positiv trend

Bruke felles verktøy i rekrutteringspro-
sessen (mediarådgivning, Webcruiter 
og metode for utvelgelse)

    

Andel av alle rekrutteringer 
i kommunen som lyses ut 
eksternt som benytter felles 
verktøy

 100 % 100 %

God rekruttering Bygge et positivt og helhetlig 
omdømme for å tiltrekke kompetent 
arbeidskraft                                                                                                              

    

Prognoser benyttes aktivt i 
planlegging av rekrutteringsar-
beid i kommunalsjefområdene

 100 % 100 %

Alle kvalifiserte søkere med 
bosted i Bærum kommune 
tilbys lærlingplass

 100 % 100 %

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved ny medarbeiderundersø-
kelse i 2016. Skala fra 1 til 5)

     > 4,5 > 4,5 

Alle nye ledere deltar på leder-
opplæring

100 % 100 % 100 %

Årlig deltar kommunes ledere 
i kompetansehevende tiltak 
knyttet til lederrollen, årlig 
andel

 50 % 50 %

Alle kommunens ledergrupper 
har gjennomført program for 
lederutvikling, årlig andel 

 25 % 25 %

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere
(Målt ved ny medarbeiderundersø-
kelse i 2016. Skala fra 1 til 5)

      > 4,5  > 4,5

Alle enheter skal aktivt følge 
opp resultater i medarbeider-
undersøkelsen og sette inn 
tiltak der det er behov

 100 % 100 %

Sykefravær Redusert sykefravær 
(Målt i total sykefraværsprosent for 
hele kommunen)

 7,7 % 7,3 % 7,0 %

Med utgangspunkt i gjeldende 
strategi for helsefremmende 
arbeid beskrives tiltak i kom-
munens HMS-planer. Målt ved 
andel tjenestesteder som har 
oppdaterte HMS-planer

 100 % 100 %
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Rådmannen foreslår å opprettholde samme arbeidsmål som i forrige handlingsprogram. Imidlertid er det øn-
skelig å kommentere noen områder:

Medarbeidere med riktig kompetanse
Det skal iverksettes tiltak som bidrar til videreutvikling av den enkelte medarbeider, blant annet ved å sørge for 
nye tilbud fra høyskolene (HiOA og HBV) som er lokalisert i Kunnskapssenteret i Sandvika. Rekruttering av 
medarbeidere med riktig kompetanse er et satsingsområde. I 2016 skal et nytt elektronisk verktøy for utvelgelse 
av søkere tas i bruk. Kommunens modell for rekruttering av toppledere skal videreutvikles.

Kommunens ambisjoner knyttet til lærlinger
Kommunen har som ambisjon å tilby en målrettet lærlingordning som bidrar til at lærlinger får fullført utdan-
ning og deretter relevant jobb i kommunen etter endt læretid.

Rådmannen vil legge frem en egen sak som belyser ulike perspektiv av lærlingordningen. På bakgrunn 
av denne saken vil det kunne bli noen justeringer i ordningen, herunder i forhold til presiseringer av mål og 
ambisjoner videre.

Medarbeiderundersøkelsen
Kommunen har benyttet samme undersøkelse tre ganger. Undersøkelsen har belyst medarbeiderskap og le-
delse. Det har vært en god metode for oppfølging. Imidlertid har kostnadene ved å anskaffe undersøkelsen 
blitt høye. KS har i samarbeid med Kommuneforlaget utarbeidet en ny medarbeiderundersøkelse som er en 
del av konseptet «Bedre kommuner». Bærum kommune har bidratt aktivt inn i prosessen.  Undersøkelsen er 
forskningsbasert og professor Linda Lai har vært rådgiver. Undersøkelsen beskrives som et verktøy for å måle 
faktorer (10 faktorer) som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet 
utviklingsarbeid. Rådmannen planlegger å benytte denne undersøkelsen i 2016. Det vil innebære en endret 
skalabruk samt endrede spørsmål. Resultatet vil derfor ikke kunne sammenlignes med tidligere undersøkelser. 

Godt lederskap
I 2016 vil kommunens ledelses- og lederutviklingsprogram revideres. Dette vil blant annet inkludere utvikling 
av et e-læringskonsept som del av introduksjonsprogrammet for nye ledere. Det vil iverksettes tiltak for å eta-
blere ledernettverk på tvers i organisasjonen, blant annet med IA- og nærværsarbeid som tematikk.

Sykefravær
I måletabellen fremkommer kommunen ambisjon samlet sett. Hvert programområde setter mål for sitt område. 
Det er behov for forsterket innsats for å nå målet på 7 prosent sykefravær i 2017.
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