1.5

Bedriftens politikker

Rause skal overholde lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for virksomheten.
Rause er sertifisert gjennom kvalitetssikringssystemet EQUASS. Dette skal sikre at kvalitet
og pålitelighet skal prege vår virksomhet både når det gjelder tjenesteyting, behandling av
mennesker og vår måte å arbeide på.
Bedriftens politikk ligger til grunn for utarbeidelse av prosedyrer og rutiner, og skal gjenspeile
hvordan vi arbeider for å oppnå bedriftens visjon, formål og verdigrunnlag.

1.5.1 Kvalitetspolitikk
Vår kvalitetspolitikk bygger på prinsippet om kontinuerlige forbedringer, og vi skal ha en
kultur som gjør at vi i alle ledd i organisasjonen strekker oss etter å imøtekomme
interessepartnernes krav og forventninger i forhold til kvalitet, service og fleksibilitet. En
systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling for ansatte vil være en nødvendig
investering for å nå vår målsetting. Heving og utvikling av veiledningskompetanse er en viktig
og nødvendig del av den totale kompetansen i Rause.
Dokumentene «prosedyre for kvalitet i tjenesten» og «prosedyre for forbedringstiltak og nye
prosjekter» sikrer at kvalitetspolitikken etterleves.

1.5.2 Rekrutteringspolitikk
Rekruttering av ansatte skjer på bakgrunn av ordretilgang, og bedriftens behov for bemanning og
kompetanse. Ved rekruttering stilles det krav til relevant kunnskap, dyktighet, og erfaring. Men
mest av alt vektlegges personlig egnethet og holdninger. Våre ansatte skal sikres tilstrekkelige og
relevante opplærings- og utviklingsmuligheter. Daglig leder ansettes og avskjediges av styret, og
styret setter kriterier etter behov ved søknad. Daglig leder ansetter og avskjediger bedriftens øvrige
personell. Rekrutteringsprosessen skal foregå i tråd med gjeldende lover og avtaleverk, samt
bedriftens politikk for likestilling og ikke-diskriminering.
Dokumentet prosedyre og kriterier til rekruttering sikrer at politikken etterleves.

1.5.3 Politikk for likestilling og ikke-diskriminering
Bedriften skal sikre like muligheter og rettigheter ved arbeidsforhold, ansettelser, lønn og
utviklingsmuligheter, blant kvinner og menn. Videre skal bedriften hindre all diskriminering på
grunn av etnisk bakgrunn, hudfarge, språk, religion, livssyn, seksualitet, alder, funksjonsevne eller
politisk ståsted.

1.5.4 Politikk for å involvere ansatte i utvikling og beslutninger, og for vise anerkjennelse
til ansatte
Vår politikk er at bedriftens ansatte på alle nivå skal involveres i utvikling og beslutninger, herunder
planlegging og evaluering av tjenestene. Vår bedrifts leder har et særlig ansvar for at våre ansatte
får tilgang til åpen og relevant informasjon om forhold som har betydning for den enkeltes
arbeidssituasjon. Videre har den enkelte ansatte eget ansvar for å søke, og tilføre seg nødvendig
informasjon. Ansattes involvering i planlegging, evalueringer og beslutninger, og ved at det gis
konstruktive tilbakemeldinger på forslag og resultater, vil medføre at ansatte opplever tillitt og
anerkjennelse på jobb. Både ledere og medarbeidere har et ansvar for å vise anerkjennelse.
Prosedyren for å involvere ansatte i utvikling og beslutninger, og for å vise anerkjennelse sikrer at
politikken etterleves.

1.5.5 Politikk om etikk
Bedriftens etiske retningslinjer ligger til grunn for vår politikk om etikk, og skal være styrende for
hvordan vi forholder oss til brukere, kolleger og samarbeidspartnere. De etiske retningslinjene
danner et grunnlag for gode holdninger og kultur, og det kreves av alle som er omfattet av
retningslinjene å gjøre seg kjent med disse, og medvirke til at de følges.
Dokumentet «etiske retningslinjer» sikrer at politikken gjøres kjent og etterleves.

1.5.6 Politikk for å hindre psykisk, fysisk og økonomisk utnyttelse
Rause skal være en bedrift hvor enhver form for psykisk, fysisk og økonomisk utnyttelse av
medmennesker ikke forekommer. Ved nyansettelser må politiattest fremlegges.
Prosedyre for å hindre psykisk, fysisk og økonomisk utnyttelse av bruker, prosedyre ved vold og
trusler, samt bedriftens Rettighetsdokument sikrer at politikken etterleves.

1.5.7 Politikk for konfidensialitet og informasjonsdeling
Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Alle ansatte skal undertegne taushetserklæring ved
ansettelse. Den enkelte har taushetsplikt om alle taushetsbelagte opplysninger vedkommende i
medfør av sitt arbeid får vite om bedriftens interesseparter eller dennes forhold. Taushetsplikten
gjelder ikke bare overfor utenforstående, men også i forhold til kolleger, som ikke har behov for de
aktuelle opplysninger av hensyn til sitt arbeid. Taushetsplikten er ikke til hinder for at en ansatt
informerer overordnede om forhold i bedriften som antas å være i strid med gjeldende lover og
regler.
Politikken sikres ved at Rause følger prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling.

1.5.8 Politikk for aktiv brukermedvirkning
Bedriften skal sikre aktiv brukermedvirkning gjennom årlige brukersamtaler, og årlig utarbeidelse
og evaluering av individuell opplæringsplan. Bruker skal ha et eierforhold til egen plan, og ha
påvirkningskraft til innholdet i planen, herunder vurdering av behov, planlegging og evaluering av
tjenesten. Brukerne skal høres i daglige samtaler og på allmannamøter. Anonym
brukertilfredshetundersøkelse gjennomføres årlig for å belyse forbedringsmuligheter.
Prosedyre for aktiv brukermedvirkning sikrer at politikken etterleves.

1.5.9 Politikk for sykefraværsoppfølging av VTA ansatte / kommunale deltakere
Bedriften skal følge overordnede lover og retningslinjer i forbindelse med
sykefraværsoppfølging. For kommunale plasser er flåteavtalen med Rakkestad kommune
retningsgivende.
Dokumentet Prosedyre for sykefraværsoppfølging av våre brukere sikrer at politikken
etterleves.

