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Medarbeiderundersøkelsen
– et verktøy for forbedring
Hver enkelt arbeidstaker er en viktig ressurs og forutsetning for at
Stavanger kommune skal løse sine oppgaver på en god måte. Som rådmann
er jeg opptatt av å legge til rette for at medarbeiderne trives, har gode
arbeidsforhold og muligheter for faglig og personlig utvikling. For å få dette
til trenger vi tilbakemeldinger på hvordan dere har det på jobben, og hvilke
områder som vi skal forbedre oss på. Ved å delta i undersøkelsen kan du gi
uttrykk for hvordan du opplever din arbeidssituasjon, og dermed gi nødvendige innspill til utviklings- og forbedringsarbeidet.

HVA ER NYTT?

Komposten og Stavangerinfo har
blitt gitt ut over samme lest i flere år.
Men med nye folk i redaksjonen har
vi nå en mulighet til å evaluere,
modernisere og reformere,
omtrent som vaktmester
Gorgon.

For første gang kan alle ansatte i år
besvare undersøkelsen elektronisk. Det
elektroniske spørreskjemaet er tilgjengelig
på kommunens intranettsider under
Magasin for ansatte i Stavanger
kommune Nr. 1 2008
ikonet ”Medarbeiderundersøkelsen
08”.
I årets undersøkelse tar vi med spørsmål
om kjennskap til kommunens nye verdigrunnlag, samt spørsmål om etiske
problemstillinger. Vi spør om medarbeidersamtale er gjennomført, og ikke om
det er gitt tilbud om medarbeidersamtale.
Spørsmålet om samlet vurdering (”helhetlig vurdering”) er flyttet til slutten av
spørreskjemaet, og navnet på indikatoren
”arbeidsbetingelser” er endret til
”organisering av arbeidet.”

Kommunikasjonsavdelingen som står
bak både Stavangerinfo og internmagasinet til kommunen har etter
en intern evaluering konkludert med
at vi ønsker å holde liv i papirpublikasjonene våre. Det er fortsatt
mange ansatte i kommunen som
ikke har mulighet til å være på nett
i løpet av sin arbeidsdag. Men det vil
bli noen endringer.

STAVANGER GÅR
INTERNASJONALT

Jeg legger stor vekt på at resultatene fra undersøkelsen følges aktivt opp i organisasjonen.
Det er først når ledelse og ansatte sammen tar i bruk resultatene at undersøkelsen har en
verdi.

Bedre forutsetninger for å delta

Vårt nye verdigrunnlag Er til stede –Vil gå foran –Skaper framtiden skal gi retning og prege
Ved årets medarbeiderundersøkelse er
våre handlinger og vår arbeidshverdag. Jeg oppfordrer til at verdiene brukes aktivt, og at
spørreskjemaet oversatt til enda flere
dere tar opp og diskuterer aktuelle etiske problemstillinger på arbeidsplassen.
språk. Det betyr at flere får muligheten til
å delta på like vilkår.
Jeg er stolt av å være rådmann i en kommune med engasjerte og kompetente medarbeidere, som hver dag bidrar til å gi gode tjenester til våre innbyggere. Resultater fra
fjorårets medarbeiderundersøkelse viser en jevn positiv utvikling i medarbeidertilfredshet
og gode resultater når det gjelder arbeidsmiljø, så det er all grunn til å være stolte av
arbeidsplassen vår!
Med dette vil jeg ønske dere lykke til med årets medarbeiderundersøkelse, og oppfordrer
herved alle til å delta.

Inger Østensjø,
rådmann
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Kommunens årlige
medarbeiderundersøkelse gjennomføres i perioden 17. til
30. november.

Svarfrist er 30. november.
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Stavangerinfo
Stavangerinfo vil ikke lenger bli gitt ut med samme frekvens som
før. Stavangerinfo besto tidligere i stor grad av saker til formannskapsmøtene. Dette publiseres nå på nett og referatene fra møtene kan
leses der. Stavangerinfo vil derimot ikke forsvinne, men bli brukt ved
spesielle anledninger som eksempelvis presentasjon av Handlings- og
økonomiplan og nå sist i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen.
Dette vil gjøre Stavangerinfo til et organ der utdyping av viktig
informasjon til alle ansatte blir publisert. Det er avgjørende i mange
tilfeller å ha en kanal som ikke er nettbasert for å nå ut til ansatte, og
det vil Stavangerinfoen fortsatt være.

Komposten
Komposten har fått nesten helt ny redaksjon. Vi ønsker fortsatt å
gi ut et internmagasin, men mange har kommet med ønsker om ny
design, nytt navn og andre vinklinger på innholdet. Bladet har ligget
litt i dvale en stund, men vil nå bli vekket til live, om enn med noen
usikkerhetsmomenter som: nytt navn, innhold, temavise nummer og
format.
Den nye redaksjonen består av: ansvarlig redaktør Tone Grønning,
redaktør Christian Buch Hansen, redaksjonsmedlemmene Hanne
Windsholt, Karen Hirth Thorsen, Svein Håkon Høyvik og John Ingvar
Skåtøy. Det første nummeret vil bli gitt ut før sommeren. Kom gjerne
med innspill til hvordan du ønsker at et internmagasin skal være, og
hvilken funksjon det kan ha. For ytterligere informasjon vennligst
kontakt Christian Buch Hansen, redaktør. Tel. 51 50 75 15 / 92 62 42 55.
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Vi har lansert en ny intern telefonliste. Til nå har vi
mottatt mange positive tilbakemeldinger.
En av de kjekke tingene er at alle nå kan se hvem
som er på kontoret, dersom de har benyttet seg
av fraværsmarkeringen på telefonapparatet.
Dessverre fungerer bare fraværsmarkeringen
for telefoner som er knyttet til kommunens
hovedsentralbord.
Det er direktører, fagsjefer og virksomhetsledere som skal se
til at telefonlistene er mest mulig korrekt. Den enkelte kan
også gi beskjed om endringer.
Alle endringer skal sendes til "bord3" som e-post.
Når vi tar i bruk "Outlook" vil kalenderen til den enkelte
være tilgjengelig for alle. Da kan Sentralbordet betjene
innbyggerne på en langt mer effektiv måte.
Spørmål om telefonlisten kan rettes til Servicetorget ved
fagsjef Tor Sveinung Vagle tlf. 51 50 74 14/907 88 181

Bedre kommunikasjon
på nett
Stavanger kommune får etter planen nye
nettsider i år. Derfor inviterer prosjekt
nettutvikling til et kurs 22. april som vi har kalt
NETTKOMMUNIKASJON – LURE TRIKS FOR Å BLI
BEDRE.
Vi har bedt Netlife research, et av Norges ledende selskaper
innen brukevennlighet på internett, om å holde to
halvdagskurs i Foredragssalen (i etasjen under Bystyresalen),
hvor vi kan få plass til rundt 50-60 i hver bolk.
Invitasjon er sendt ut til de som er med i prosjektet og
andre med ansvar for nettpublisering. Dersom du også vil
komme, sjekk kursbasen for ledig plass, eller ta kontakt med
prosjektleder nettutvikling, Vigdis Hocken på e-post eller
telefon 51 50 85 88.

10.03.2009 15:49:41

Langtidseffekter av
kulturhovedstadsåret
Det å oppnå langtidseffekter av året
som europeisk kulturhovedstad, har
vært et vesentlig argument under
hele prosessen, både innen kunstog kulturlivet, men også i regionen
som helhet. Selvsagt skulle vi oppleve mye flott i 2008, men hvis alt
var slutt når kulturåret tok slutt,
ville året ha hatt en begrenset verdi.
Stavanger kommune har derfor etablert
et eget prosjekt som skal sikre god
oppfølging av kulturåret. Prosjektets
intensjon er å identifisere, beskrive,
dokumentere og anbefale langtidseffekter
av Stavanger2008. Som europeisk
kulturhovedstad har Stavanger2008 vært
en kulturorganisasjon med kunstnerisk
ledelse og programansvar. Det er ikke
planer om å etablere en ny tilsvarende
organisasjon. Prosjektets mål er å skape
gode rammebetingelser for kunst og
kultur. Men Open Port-begrepet til
Stavanger2008 er veldig godt, og bør
kunne videreføres. Begrepet er derfor
sikret gjennom patentering.
Våre politikere har signalisert ønsker
om å videreføre et høyt ambisjonsnivå
for kulturen, og vil at langtidseffektene
av kulturåret skal implementeres i hele
kommunens organisasjon. Et konkret
uttrykk for dette fikk vi under bystyrets
budsjettbehandlig for 2009, der det ble

bevilget 18 millioner til langtidseffekter.
Sak om langtidseffektene og prinsipper for
etterbruksfondet blir behandlet i Stavanger
bystyre 23. mars.
Samtidig er det bred enighet om at
de regionale erfaringene fra 2008 må
videreføres. Det er med andre ord helt
naturlig at langtidseffektene utvikles i tett
dialog med flere samarbeidsparter, som
eiernes kultursjefer, regionens kunst- og
kulturliv, næringsliv etc.
Det største usikkerhetsmomentet for
tiden er finanskrisen. Dette forholdet gjør
det også usikkert om og på hvilket nivå
næringslivet vil vise engasjement overfor
kulturlivet i tiden fremover.
Stavanger er 900 år i 2025. Denne
begivenheten har allerede blitt
utpekt som et interessant perspektiv
for Stavanger, og årstallet er også
sammenfallende med tidshorisonten for
byens kommuneplanperiode. Vi er nå i en
avgjørende fase. Det er nettopp nå vi ikke
må falle tilbake. Det er nå vi må holde
trykket og videreføre de gode erfaringene.
Så selv om noen for tiden kanskje både
er litt mette og trøtte etter et massivt
kulturtrykk gjennom et helt år, er det
nettopp nå vi skal gå videre. Det er nå vi
skal videreføre ambisjonsnivået som ble
lagt i kulturåret.

Hvordan vil vi ha det i 2025?
I forbindelse med revisjon av kommuneplan 2010-2025 og miljø- og klimaplan går
Stavanger kommune i gang med et stort
medvirkningsopplegg. En helt sentral del av
dette opplegget er såkalte framtidsverksted
i de forskjellige bydelene.

Tasta bydel
Onsdag 22. april på Tasta bydelshus

Madla bydel
Torsdag 23.april på Madla bydelshus

Storhaug bydel
Mandag 27. april på Tou Scene

Verkstedene er åpne for alle og starter med
lett matservering fra 16.30 og varer fram til
20.00. Oppsettet for verkstedene:

Hinna Bydel
Tirsdag 28. april på Jåttå videregående
skole

Eiganes/Våland bydel
Onsdag 15. april på Arkeologisk museum

Hillevåg bydel
Mandag 20. april på Internasjonalt hus

Alle ansatte i kommunen oppfordres til å
gå på ”sitt” verksted.
For mer info www.stavanger.kommune.no
(kommuneplan 2010-2025).

Stor suksess for
gjenåpningen av
kantinen
Onsdag 18. februar åpnet den
nyoppussede kantinen i Olav Kyrres
gate 23 etter å ha vært stengt siden
i fjor. - Nå er nesten halvparten av
alt vi tilbyr økologiske produkter. Alt
brød, halve salatbaren, pizzabunner,
melk og mye mer er nå økologisk, sier
kantineleder Olaug Mølstre.
Flere kommenterte at salatbaren har
vært dypt savnet. Det gikk med en ukes
omsetning med salat på et par timer så
ting tyder på at savnet har vært reelt.

Egenprodusert pizza
I tillegg stilte kantinen opp med
egenprodusert minipizza. 400 stykker
forsvant på et blunk. Den store
suksessen skyldtes nok ikke bare at det
meste var gratis første dagen, men at
smakte så godt som det gjorde.
Kantinen i Olav Kyrres gate 23 har åpent
mandag - fredag 10.00 - 12.30.

Fagforbundets
hytter
Sesongstart for Fagforbundets
hytter på Helgøysund og på
Eidsvåg på Fogn nærmer seg.
Alle hyttene ligger idyllisk til
ved sjøen. Søknadsfrist for
sommerferien er 30. april.
Fagforbundet i Stavanger kommune
eier et flott hytteanlegg på Helgøysund
med tre store hytter samt en hytte på
Fogn. For informasjon om fasilitetene,
utleie, adkomst, priser og søknadsfrister
for hyttene gå til:
www.fagforbundet-rogaland.no,
deretter velger du avdeling Stavanger.
Her finner du mer informasjon om
hyttene samt søknadsskjema.
Fagforbundets medlemmer har fortrinnsrett på hyttene, men alle ansatte i
Stavanger kommune kan søke, og vil
få leie hyttene dersom de er ledige.
Har du spørsmål, ta kontakt med
utleieansvarlig Inger Olsen på e-post:

byhaugen@hotmail.com

Hundvåg bydel
Tirsdag 21. april på Galeien

Sammen for en levende by

Er til stede – Vil gå foran – Skaper framtiden
mars 09.indd 2

10.03.2009 15:49:41

