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Vedlegg 1: Forslag til ny arbeidsgiverpolitikk, Vedlegg 2: Forslag til ny lønnspolitikk,
Arbeidsgiverpolitisk+plattform.doc.as.pdf

Øvrige dokumenter som er i saksmappa. Noen av de med link:
1. KS hefte: Stolt og unik - arbeidsgiverpolitikk mot 2020
http://www.ks.no/PageFiles/1793/ags2020.pdf
2. KS hefte: Skodd for framtiden –refleksjonshefte for utvikling av lokale
arbeidsgiverpolitikk http://www.ks.no/PageFiles/61348/SkoddForFramtida.pdf
3. Hovedtariffavtalen, spesielt kap. 3, 4 og 5.
http://www.ks.no/PageFiles/26872/Hovedtariffavtalen_rettetokt2012.pdf
4. Hovedavtalen, spesielt del A og B.
http://www.ks.no/PageFiles/10067/hovedavtalen_2010_endelig.pdf
(Hovedavtalen gjelder fortsatt på ettervirkning).
5. Ås kommunes lønnspolitikk, K.sak 25/2006, møte 10.05.2006.

http://www.ks.no/PageFiles/1793/ags2020.pdf
http://www.ks.no/PageFiles/61348/SkoddForFramtida.pdf
http://www.ks.no/PageFiles/26872/Hovedtariffavtalen_rettetokt2012.pdf
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http://as.custompublish.com/protokoller-1-halvaar-2006.295274-43992.html#p33
http://as.custompublish.com/innkallinger-1-halvaar.293771-43991.html#p37
6. Arbeidstakerorganisasjonenes uttalelser

Vedtak i saken sendes til:
Rådmannens ledergruppe
Organisasjons- og personalsjefen
Arbeidstakerorganisasjonene v/Eli Stokkebø

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Dagens arbeidsgiverpolitikk er rundt 10 år gammel. Det har vært stor utvikling på
feltet i kommunal sektor og den bør fornyes, ref. HP 2012-2015 og 2013-2016.
KS har anbefalt at kommunene utvikler ny og mer moderne arbeidsgiverstrategi, ref
heftene stolt og unik og skodd for fremtiden.
Det er gjort en rekke revideringer av Ås kommunes reglementer underveis uten at
arbeidsgiverpolitikken er revidert. Det anses riktig å avklare ny arbeidsgiverpolitikk i
forkant av eller sammen med en samlet gjennomgang av reglementer –slik at disse
kan ses i sammenheng.
KS Agenda ble benyttet i en periode både ved møter i administrasjonsutvalget, i
prosesser/seminarer for enhetsledere og i møte med arbeidstakerorganisasjonene.
Arbeidsgiverpolitikken har vært drøftet i administrasjonsutvalget ved flere anledninger
både i 2012 og i 2013. Ås kommunes arbeidsgiverpolitikk har de siste årene vært
tema på mange samlinger i enhetslederforum (rådmannens ledelse og enhetsledere i
kommunen). I tillegg har arbeidstakerorganisasjonene ved flere anledninger drøftet
og gitt innspill, senest i møte i mars 2014 ifht rådmannens forslag. Det er gjennomført
prosesser over tid for forankring.

Bakgrunn for saken:
Ny arbeidsgiverpolitikk inkludert lønnspolitikk ble igangsatt i tråd med følgende tiltak i
HP 2012-2015:

Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi inkl lønnspolitikk og tiltak for å rekruttere og
beholde kvalifiserte medarbeidere.

I senere HP fremgår følgende vedrørende en helhetlig arbeidsgiverstrategi:

HP 2013-2016:
Ås kommunes arbeidsgiverpolitikk og kommunens verdier skal vise seg gjennom
hele kommunens virksomhet. Den gjennomsyrer møtet med brukere, innbyggere og
samarbeidspartnere, gjenfinnes i lederutøvelse og arbeidsmiljø. Det er avgjørende
hvordan omverdenen ser på kommunen og i hvilken grad kommunen evner å
tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft. En helhetlig arbeidsgiverstrategi
skal beskrive konkrete tiltak og ansvar. Utvikling av arbeidsgiverstrategien inkl
lønnspolitikken involverer administrativ og politisk ledelse, samt tillitsvalgte.

HP 2014-2016:
God arbeidsgiverstrategi og etterlevelse av verdiene er viktig for kommunens
omdømme og evnen til å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft.

http://as.custompublish.com/protokoller-1-halvaar-2006.295274-43992.html#p33
http://as.custompublish.com/innkallinger-1-halvaar.293771-43991.html#p37


Ås kommune

Side 3 av 4

Alternativer:
1. Godkjenne ny arbeidsgiverpolitikk m/ny lønnspolitikk.
2. Opprettholde tidligere arbeidsgiverpolitikk m/lønnspolitikk.

Tidligere arbeidsgiverpolitikk m/lønnspolitikk ble utformet for mange år siden og var
kommunens første utgave av politikken. Det er stort behov for å fornye, forenkle og
oppdatert dokumentene i tråd med dagens organisasjon, sentrale tariffavtaler, KS
nye modell for arbeidsgiverpolitikk og andre lokale forhold. Det anbefales derfor at ny
arbeidsgiverpolitikk m/lønnspolitikk godkjennes.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Vurdering:
Forslaget til ny arbeidsgiverpolitikk bygger på Ås kommunes visjon og hovedmål.
Den beskriver mål, verdier, tiltak og virkemidler. I arbeidsgiverpolitikkens innledning,
side 2, er det beskrevet hva arbeidsgiverpolitikk er og hvorfor det er viktig. De
viktigste arbeidsgiverpolitiske temaene og prioriterte innsatsområder/tiltak er
beskrevet i dokumentet. Forslaget er utarbeidet etter innspill gitt i møter/samlinger
med enhetsledere, arbeidstakerorganisasjoner og rådmannens ledergruppe. Noen av
arbeidstakerorganisasjonene (ATO) har gitt positive tilbakemeldinger på forslaget og
gitt noen innspill. Disse er innarbeidet i forslaget.

Forslag til ny lønnspolitikk er en del av arbeidsgiverpolitikken og er i tillegg forankret i
hovedtariffavtalen. Lønnspolitikken beskriver mål som bygger på hovedtariffavtalen,
samt gir informasjon til alle ledere og ansatte om hvilke vilkår og kriterier som legges
til grunn for lønnsplassering, -vurdering og –utvikling.

Den beskriver også rammene for Ås kommunes prosess for lokale
lønnsforhandlinger. I etterkant av sentrale hovedforhandlinger avsettes normalt en
pott (eller ramme) for fordeling lokalt i den enkelte kommune. Det er de lokale
forhandlingsparter som fastsetter kriterier og føringer for fordeling av denne potten
dersom det ikke er fastsatt sentralt. Det er kommet ett innspill fra ATO til
presiseringer i lønnspolitikken og dette er innarbeidet i forslaget. To av ATOs
medlemmer har ikke hatt merknader til lønnspolitikken. Fagforbundet og
Utdanningsforbundet har imidlertid gitt uttalelse knyttettil arbeidsgivers
forhandlingsutvalg. Disse uttalelsene hører til saken som omhandler Ås kommunes
reglementer og berøres ikke i denne saken, men kan ivaretas i
administrasjonsutvalgets høring på reglementer.

Arbeidsgiverpolitiske tiltak og virkemidler som er avhengig av at det avsettes egne
budsjettmidler eller der rådmann/ledere er gitt fullmakter iverksettes først når dette er
godkjent. Lønnspolitiske tiltak og virkemidler iverksettes innenfor de rammer og vilkår
som fastsettes av de sentrale tariffparter, eller som lokale parter har fullmakt til å
godkjenne.

Medbestemmelse:



Ås kommune

Side 4 av 4

Arbeidstakerorganisasjonene har vært involvert underveis i prosessen og senest gitt
innspill i mars 2014. Uttalelsene fra arbeidstakerorganisasjonene er i stor grad
innarbeidet i forslaget til ny arbeidsgiverpolitikk m/lønnspolitikk.

Konklusjon:
Ny arbeidsgiverpolitikk m/lønnspolitikk godkjennes. Disse oppdateres etter hvert
hovedtariffoppgjør eller oftere om sentrale lover/avtaler tilsier det. Endringer som
følge av lov, tariffer eller avtaler oppdateres administrativt. Ved prinsipielle endringer
fremmes sak for politisk avgjørelse.
Tiltak som krever budsjettmidler innarbeides og må vedtas i HP/budsjett før
iverksettelse.


