Medarbeideru
ndersøkelsen
2015
Resultatene
Metodiskeforhold
Medarbeiderundersøkelsen
ble gjennomførti perioden24. novembertil 6. desember.Dette var i
tilsvarendetidsrom som undersøkelsenei 2013og 2011.Spørsmålsbatteriet(46 enkeltspørsmål
inndelt i 10 dimensjoner)var identiskmed tidligere undersøkelser,noe som gjør resultatenedirekte
sammenlignbare.
Nytt av året var at undersøkelsenkun ble gjennomførtelektroniskog det var derfor spenningknyttet
til hvordandette ville slå ut på svarprosenten.For å sikreat så mangesom mulig ville delta i
undersøkelsenble identifiserendebakgrunnsvariablersom kjønn,alder, utdanningog ansettelsestid
fjernet. Svarprosentenble på 60%totalt for kommunen.Dette er en nedgangfra 2013da
svarprosentenble 62%.
Det ble benyttet en partallsskalai undersøkelsen,med " vet ikke" som enestealternativ
avkryssingsmulighet.
Metodisk tvingesdermed respondentenetil å velgepositiv eller negativ
grunnholdningtil spørsmålet.Svaralternativenevar for alle spørsmålgradert fra 1 (mest negativ)til 6
(mest positiv).I gjennomgangenav enkeltspørsmåler det derfor lagt et mål på 4,5 som er godt over
på positiv side.

Kommentarer
Undersøkelsenåpnet ogsåopp for at respondentenekunneleggeinn kommentarerhvis de ønsket
det. Totalt for kommunenble det registrert 65 kommentarer.Disseer koblet på hver enkelt
svarenhet,noe som gjør at ansvarligleder kan se "sine" kommentarer.
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Figur1: Norge2015 og 2013 er gitt verdi 0 og differansetil Kleppkommune2015og Kleppkommune2013er angitt i
venstreakse.Total scorefor dimensjoni 2015er angitt i hvert punkt.

Sammenlignetmed Norgesamleter resultatenefor 2015gjennomgåendepositive.Alle resultater
liggerover landsgjennomsnittet,med unntak av dimensjonen"Innhold i jobben" som resultatmessig
liggerlikt. Bildet for 2013 var motsatt hvor alle dimensjonenefikk resultat som enten lå likt eller
lavereenn landsgjennomsnittet.
Når vi ser på Kleppkommuneisolert og utviklingenfra 2013til 2015viserden et tilsvarendepositivt
bilde.
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Figur2: Kleppkommuneresultat for 2013 er satt til 0 og differansentil 2015er angitt i verdieravrundettil nærmestehele
desimal.

Enkeltspørsmål
Medarbeiderkartleggingen
besto av i alt 46 spørsmål.Utviklingenpå aggregertkommunenivåfor
dissevar som følger:
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Figur3: Resultatenefor Kleppkomme2015er angitt ved blå søylerog 2013 ved grå søyler.

I forhold til organiseringav arbeidetviser resultateneen gjennomgåendeforbedring.
Det er imidlertid verdt å merke segat spørsmål5 ("nok tid …")scorerlavt med 3,9. Samtidigskiller
ikke dette segnevneverdigut fra resultatet på landsbasisfor tilsvarendespørsmål,da verdien her er
4,0.
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For "Innhold i jobben" er bildet relativt stabilt for alle delspørsmål.Samtidiger nivået godt med 5,0 i
snitt.

Fysiskearbeidsforhold
Gjennomgåendeer det en forbedring på alle områderknyttet til de fysiskearbeidsforholdene.
Samtidiger nivået på flere av områdenerelativt lave.
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Ogsåsamarbeidog trivsel viseren positiv utvikling fra 2013.Gledeliger det ogsåat snittet liggerover
5.
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Dette er den enestedimensjonensom har et spørsmålmed negativutvikling fra 2013.Endringener
imidlertid liten på aggregertkommunenivå.Samtidiger det særligviktig at dette følgesopp på
avdelingsnivåi gjennomgangenav resultatene.
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Gjennomgåendeer resultatenefor dimensjonennærmesteleder ok og viserframgangpå alle
underliggendespørsmål.Samtidigtilsier spesieltresultatet for "gir tilstrekkeligtilbakemelding"at det
er viktig å drøfte dette på den enkeltearbeidsplass.
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Dimensjonenoverordnetledelseviser framgangpå alle spørsmål.Selvom rådmannengjernehadde
sett at nivået isolert sett haddeendt noe høyereer det verdt å merke segat dennedimensjonener
den som har det høyesteantallet "vet ikke" svarav alle i helseundersøkelsen.
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Kompetanseutviklinger viktig og det er derfor gledeligat dennedimensjonener den som har hatt
den mest markantepositive utviklingenbådesammenlignetmed resten av landet og med våre egne
resultater fra 2013.
Samtidiger dette en av de dimensjonenedet er knyttet flest kommentarertil og de fleste av disse
peker på at selvom det er mulig og lagt til rette for kursing/videreutdanninger det opplevde
tidspresseten begrensendefaktor for at ansatteføler de kan benytte segav dette i den grad de
haddeønsket.
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I likhet med tidligere år scorerspørsmålom lønn lavestav alle områder.Dette er sværtlikt andre
kommunersom inngåri landsgjennomsnittet.Samtidiger det positivt at arbeidstidsordningene
opplevessåpasspositive,selvom dette ogsåberører noe av problematikkenrundt heltid/deltid
negativt.
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I forhold til "omdømme"faktorenei dimensjonen"Stolthet over egenarbeidsplass"bådescorerdisse
godt og har en positiv utvikling fra 2013.Spesieltresultatet for spørsmål3 er gledelig.
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Det sistespørsmåleti undersøkelsenbekrefter hovedinntrykketfra årets undersøkelse.Nivåeter
gjennomgåendegodt og framgangenfra 2013er positiv. Aggregertedata fra etatene viser ogsåkun
mindre variasjoneri forhold til dette.

Oppfølging
AMU vedtok i møte 26.januarfølgendeframdriftsplan:
BehandlingAMU: 26.1 (godkjenningav plan)
Resultaterpå avdelingsnivågjørestilgjengeligfor avdelingane1.2
Presentasjonav resultat og behandlingi Adm.utv.29.2
Frist for gjennomgangog tiltak fra avdelingene1.4
Behandlingi AMU 10.5.(Endelegresultat og oppfølging)
Resultateneer i etterkant presentertfor lederneetatsvismed en gjennomgangav tolkning av
resultater samt forventet oppfølging.Frarådmannenssideer det lagt opp til at fokuset i
oppfølgingenpå den enkelteavdelingprimært bør værepå 2 perspektiver.
Hvakan jeg gjøre for å forbedre det vi ønskerå forbedre, alternativt holde på det vi syneser bra?

Hvakan vi gjøre for å forbedre det vi ønskerå forbedre, alternativt holde på det vi syneser bra?
Innen 1. april skalalle avdelingeneha gjennomførten presentasjonog gjennomgangav sine
respektiveresultater og ha lagt en plan for hvordandette skalfølgesopp på den enkelte
arbeidsplass.Tilbakemeldingom dette rapporterestil etatsnivå.

