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PERSONALPOLITISK PLAN FOR EIGERSUND KOMMUNE

For perioden 2014 – 2015

1. INNLEDNING
I Eigersund kommune er det ca 1.300 faste ansatte. Dersom en teller alle som til enhver tid har et fast 
forpliktende arbeidsforhold i kommunen (fast ansatt, vikar, prosjekt) så er det ca 1.450 ansatte - 83 % 
er kvinner og 17 % er menn. I lederstillinger er fordelingen 62 % kvinner og 38 % menn.   

Visjonen for Eigersund kommune er: 

Sammen for alle

Verdiene for våre ansatte er at de skal være

Vennlige – Kompetente - Løsningsorienterte

Med vennlig mener vi at vi er imøtekommende og blide. Vi har et gjennomgående godt humør og 
behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk – og har glimt i øyet.

Med kompetent mener vi dyktig og i stand til å utføre oppgaver på en kvalifisert
måte. Vår kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester – og vi kan styre 
samfunnsutviklingen i en positiv retning.

Med løsningsorientert mener vi å få ting til å skje på en måte som er i tråd med lover
og regler og samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter innbyggeren i 
sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger.

Hensikten med personalpolitisk plan er å utarbeide mål og tiltak som skal videreføre kommunens 
visjon og verdier inn i personal- og arbeidsgiverpolitikken.  

Eigersund kommune er en IA-bedrift og arbeider målrettet for å redusere sykefraværet og øke den 
gjennomsnittlige pensjonsalder. Det utarbeides en IA- handlingsplan i samarbeid med 
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, NAV arbeidslivstjeneste og bedriftshelsetjenestene. I denne 
planen fremkommer tiltak og virkemidler for å nå de mål som fremkommer i IA-avtalen. 

Eigersund kommune har følgende planer som totalt utgjør kommunens overordnede 
arbeidsgiverpolitikk: 

 Personalpolitisk plan  
 Lønnspolitisk handlingsplan 
 Strategisk kompetanseplan
 Seniorpolitiske retningslinjer 

I tillegg kommer vedtatte personal- og HMS-prosedyrer som regulerer arbeidsgiverpolitikken på mer 
detaljert nivå. 

Den personalpolitiske planen gjelder for perioden 2014 – 2015, og skal evalueres og rulleres innen 
utgangen av 2015. Planen vedtas av administrasjonsutvalget. 
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I Eigersund kommune har en følgende aldersfordeling og fordeling kvinner og menn blant ansatte:

2013 totalt (2012) Kvinner (2012) Menn (2012)
Under 30 
år: 

Totalt
- sentraladm
- teknisk
- kultur/oppvekst
- helse/ omsorg

13 % (13 %) 88 % (87 %) 12 % (13 %)

30 – 39 år: Totalt:
- sentraladm
- teknisk
- kultur/ oppvekst
- helse/ omsorg

20 % (21 %) 83 % (87 %) 17 % (13 %)

40 – 49 år: Totalt:
- sentraladm
- teknisk
- kultur/ oppvekst
- helse/ omsorg

27 % (26 %) 82 % (82 %) 18 % (18 %)

50 – 59 år: Totalt: 
- sentraladm
- teknisk
- kultur/ oppvekst
- helse/ omsorg

27 % (28 %) 83 % (83 %) 17 % (17 %)

Over 60 
år:

Totalt: 
- sentraladm
- teknisk
- kultur/ oppvekst
- helse/ omsorg

12 % (12 %) 78 % (76 %) 22 % (24 %)

2. MÅL OG TILTAK 

Overordnet mål for personalpolitikken er å rekruttere, beholde og utvikle kompetente, engasjerte og 
motiverte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen til det beste for brukerne. 

Eigersund kommune vil arbeide for følgende delmål: 
(Det vil i hovedsak være personalseksjonen som har ansvar for å følge opp tiltakene videre. Eventuelle unntak 
fra dette fremkommer under aktuelt punkt) 

1. En helhetlig personalpolitikk som gir gode arbeidsvilkår for medarbeidere i alle faser av 
arbeidslivet. 

* Seniorpolitiske retningsliner skal revideres med spesielt fokus på at seniorer skal 
verdsettes som ansatte, samt sikre erfaringsoverføring. 

* Det arbeides for en heltidskultur i alle avdelinger i kommunen gjennom deltakelse i 
Heltidsprosjektet – ”Saman om ein betre kommune”

* Det skal utarbeides en rekrutteringsplan for å sikre fremtidig rekruttering til stillinger på
alle nivå i organisasjonen

* En skal se nærmere på muligheter for fleksibel arbeidstid innenfor driftsmessige forhold.
* Det skal utarbeides kompetanseplan på overordnet nivå og på avdelingsnivå. En skal ha 

fokus på kompetansehevende tiltak for å sikre ansatte med rett kompetanse.
Ansvarlig: kommunalsjef for aktuell avdeling 

2. En synlig, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk som er kjent for alle medarbeidere. 
* Personalnytt sendes ut ca hver måned. Dette er et informasjonsbrev fra personalseksjonen 

hvor nyheter, endringer og annen relevant informasjon fremkommer. 
* Reviderte personalpolitiske retningslinjer legges inn på kommunens nettside (under

reglementer) og i QM+ (kommunens kvalitetssystem) 
* Vedtatt personalpolitisk plan gjøres kjent for ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Planen sendes ut til alle ansatte i kommunen, og vil være tilgjengelig på kommunens 
internettside. 

* Ansatte skal føle trygghet ved eventuell varsling av kritikkverdige forhold. Nåværende 
retningsliner for varsling revideres. 
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3. At våre medarbeidere skal være stolte av og snakke positivt om arbeidsplassen sin
* Det arrangeres ansattes dag årlig for ansatte i Eigersund kommune
* Arbeide for å få frem de positive sakene om Eigersund kommune som arbeidsplass i 

media (aviser, kommunens facebookside/ twitter, nettside). 
Ansvarlig: Alle

* Få innarbeidet kommunens visjoner og verdier på alle nivåer i organisasjonen: 
Ansvarlig: Rådmann/ kommunalsjefer/ enhetsledere

4. At vi gjennom personalpolitikken fremstår som en attraktiv arbeidsgiver
* Gjennom lønnspolitisk plan skal en få tydelig frem Eigersund kommunes lokale

lønnspolitikk 
* Eigersund kommune har et spesielt fokus på å jobbe for desentralisert utdanning i Dalane 

og rekrutteringspatrulje for helsefagarbeider 
* Ledere med økonomi, personal og fagansvar delta obligatorisk på kommunens 

lederutviklingsprogram som varer til våren 2015. 
* Det utarbeides et program for introduksjon av nytilsatte på overordnet nivå. Dette skal 

gjelde fra høsten 2014
* Det skal være rutiner for møtestruktur på alle enheter – både overfor ansatte og i 

samarbeid med tillitsvalgte/ verneombud. God kvalitet på innholdet i samarbeidsmøtene 
skaper plattform for god dialog og godt samarbeid. 
Ansvarlig: enhetsledere

5. At medarbeidere skal følg seg verdsatt
* Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse minimum annethvert år
* Ulike trivselstiltak utredes nærmere. Dette kan for eksempel være: fellesarrangement, 

ulike rabatter og andre tiltak som kan være med å bygge opp en felles kultur i 
organisasjonen. Tilsvarende vurderinger gjøres på den enkelte arbeidsplass ved f.eks å
utarbeide en årsplan for trivselstiltak.

* Kom-I-Form arrangeres årlig for å styrke samholdet på enhetene, samt virke forebyggende
for sykefraværet

* Det arrangeres ”Ansattes dag” årlig hvor målsetningen er at dette er noe som flest mulig
av de ansatte har anledning til å delta på, og som sikrer samhold for kommunalt ansatte

* Alle ansatte skal ha medarbeidersamtale med sin leder en gang pr år. Enten som
individuell samtale og/ eller som gruppesamtale. Rutiner for medarbeidersamtaler 
revideres i planperioden. 

* Retningslinjer for Erkjentlighetsgaver revideres. Tid: innen sommeren 2014

6. Eigersund kommune har en målsetning om en nærværsprosent på 94 %, og at den 
gjennomsnittlige pensjonstiden skal økes i løpet av planperioden.

* Det skal utarbeides statistikk som viser antall ansatte som går ut i AFP pr år samt
gjennomsnittlige pensjonsalder hvert år. 

* Det utarbeides retningslinjer for seniorsamtaler
* HMS rutiner videreutvikles på overordnet nivå, på avdelingsnivå og på enhetsnivå. QM+

videreutvikles som kommunens kvalitetssystem.
* I planperioden har en spesielt fokus på forebyggende tiltak knyttet til vold/ trusler. Det er 

utdannet egne instruktører og veiledere som skal sørge for opplæring og videreutvikling 
av ansatte. Gjelder fra sommeren 2014. 

7. Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, 
trivsel og utvikling for alle ansatte. Dette skal gjelde uavhengig av kjønn, alder, religion
og livssyn, nedsatt funksjonsevne, kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk eller etnisk bakgrunn

* Plan for mangfold og likestilling evalueres og rulleres i løpet av planperioden.
* I administrative/ partsammensatte arbeidsgruppe skal som hovedregel begge kjønn være 

representert


