
 

 

Medarbeider-  

og ledervurdering 
   



Den røde tråden 

Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i 

organisasjonen. Heftet er en videreutvikling av skjemaet «Medarbeider- og ledervurdering» som kom i 2014. 

Heftet gir anledning til å reflektere over om den jobben den enkelte gjør, er i samsvar med kommunens verdier og mål. Slik 

blir det lettere å se sammenhenger og gjøre en helhetsvurdering av medarbeidere og ledere gjennom dialog.  

Hvordan gå fram? 

 Forberedelser - både leder og medarbeider forbereder seg i henhold til det som er presentert i heftet 

 Gjennomføring - samtale med utgangspunkt i heftet og forberedelsene som er gjort 

 Oppfølging - hvordan går det med det vi har blitt enige om videre? 

Vi har tro på at denne måten å jobbe på vil bidra til økt organisasjonsforståelse og helhetstenkning. Det er ROSE og 

arbeidsgiverstrategi i praksis. Alt henger sammen med alt. 

 

Lykke til! 

 

 

Personal- og organisasjonsavdelingen, juni 2015  



 

 

 

 

 

 

 

Respekt  Vi skal vise respekt for hverandre og være lojale mot beslutninger.  

Det at vi har ulike roller skal anerkjennes. Vi skal respektere motsetninger  

og ulikheter, selv om det ikke alltid sammenfaller med det vi selv oppfatter  

som riktig eller naturlig. 

Omsorg  Vi skal vise omsorg for hverandre gjennom å gi oppmerksomhet, bry oss og  

vise omtanke.  Å ha omsorg for seg selv og andre er grunnleggende for at vi  

skal ha det bra og føle oss verdsatt som mennesker. 

Samarbeid  Vi skal samarbeide for å utføre arbeidsoppgavene våre og løse utfordringer.  

Vi skal samarbeide både internt på egen enhet, på tvers av enheter og  

fagområder og med eksterne aktører. 

Effektivitet  Vi skal jobbe smartere for å øke effektiviteten. Gjennom respekt, omsorg og  

samarbeid klarer vi å sette fokus på mange forbedringsområder. Vi skal  

motivere hverandre til å tenke nytt og ha en kultur der det er rom for å prøve 

og feile. Vi skal la oss inspirere av andre og sammen videreutvikle gode 

løsninger til beste for brukerne våre.  

Notater  Verdigrunnlag 



 

 

  

Notater 

Gå til etiske retningslinjer, refleksjonshefte og lederveiledning her:  

http://www.molde.kommuneno/etiske-retningslinjer 

 Etikk 

 Samfunnsansvar 

 Interessekonflikter 

 Informasjon og omdømme 

 Personlige fordeler 

 Forretningsetikk 

 Varsling av kritikkverdige forhold 

http://www.molde.kommune.no/etiske-retningslinjer


 Arbeidsgiverstrategi  
Gode ledere i Molde kommune: 

 Forstår og praktiserer arbeidsgiverrollen på en tydelig måte 

 Synliggjør mål både for organisasjonen og den enkelte medarbeider 

 Gir tydelige forventninger, motiviterer til høy ytelse og gjennom dette  

økt kvalitet på tjenestene 

 Mobiliserer og utvikler kompetansen hos sine medarbeidere 

 Gir tilbakemelding, ser og anerkjenner den enkelte medarbeider 

 Sørger for bygging av forbedringskultur gjennom læring og utvikling 

 Bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser  

 Styrer innenfor økonomiske rammer  

 Har kunnskap om særtrekk ved nye generasjoner arbeidstakere og  

hvilke faktorer som virker motiverende  

 Er positiv til innovasjon og omstilling, pådriver for forbedringsarbeid og  

oppgaveløsning i samarbeid med andre 

 Takler motstand, etterspør nye løsninger og tillater prøving og feiling 

 Myndiggjør sine medarbeidere gjennom åpenhet, involvering og tillit 

 

Notater 

Gå til arbeidsgiverstrategien her:  

http://www.molde.kommune.no/arbeidsgiver 

http://www.molde.kommune.no/arbeidsgiver


  

 Strategisk kompetanseplan 
 Noter rundt figuren 

Gå til strategisk kompetanseplan her:  

http://www.molde.kommune.no/arbeidsgiver 

http://www.molde.kommune.no/arbeidsgiver


 

 Balansert målstyring 

  

Økonomi og organisasjon    

Avvik i fht budsjett  0,0 % 

 

Arbeidsgiver   

Sykefravær       6 % 

Medarbeidertilfredshet      4,5 

 

Tjenesteleverandør 

Brukertilfredshet       4,5 

Ev andre relevante KPI’er 

… 

Målekort            Mål  Resultat  Kommentar 

Notater 



 

Oppsummering 

 

Totalvurdering og motivasjon for videre innsats: 

 

 

 

Mål videre/utviklingstiltak: 

 

 

Dato ________   Medarbeider: ____________________________ Leder: ________________________________ 


