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SVAR PÅ INNSENDTE SPØRSMÅL/KOMMENTARER SENDT PR 

MAIL 25.11.2015 FRA A-H FRP V/ KARI MIKKELRUD 

Spørsmål 

Vi ser at i denne økonomiplanen har rådmann valgt å ikke ha med antall årsverk.  Vi ber derfor om å 

få en oversikt over dette pr. Tjenesteproduksjon. 

 

Svar 

Den store utfordringen når man sammenligner antall ansatte gjennom historien er å vite helt sikkert 

om man sammenligner det samme. Det er mange tolkningsmuligheter knyttet til hva man teller og 

hva man ikke teller med. Antall årsverk er ikke et tall administrasjonen styrer etter. Det er mange, 

mange år siden man gikk vekk fra å bruke stillingshjemler som styringsdata og etter det er det 

lønnsbudsjett og hva som faktisk brukes til lønn som er det interessante i styrings-sammenheng. 

Praktiske ordninger som å la vernetjenesten og hovedtillitsvalgt bli lønnet fra Administrasjons og HR-

avdelingen, slik at det enkelte tjenestested ikke får en urimelig belastning, vil f.eks. se ut som om 

avdelingen har vokst med 10 %, mens det ikke har skjedd noen endringer i praksis. Det å få BPAene 

over på faste avtaler vil se ut som om tjenesten har vokst, mens det heller ikke her er endringer. I 

tillegg kommer f.eks. vakanser, spørsmål om hvordan man teller langt sykefravær, lærlinger, de som 

er helt eller delvis inne i praksisperioder gjennom NAV eller andre tiltaksbedrifter ansatte som har 

passert maksdato p.g.a. sykdom. I tillegg har man utfordringer knyttet til omorganiseringer, 

nedleggelser og oppretting av stillinger og flytting av tjenestetilbud fra år til år, noe som særlig 

skaper utfordringer når man går flere år tilbake i tid.  

Dersom man likevel mener antall årsverk er et viktig styringsparameter finnes det en offentlig 

oversikt som bør være rimelig presis. Dette finner vi i de såkalte PAI-tallene. De viser at kommunen i 

2012 hadde 863 årsverk, mens det i 2013 var 868. Denne økningen er langt lavere enn 

befolkningsutviklingen. PAI-tallene for 2014 er ikke klare før i november 2015 og det har ikke lykkes 

oss å få frem tallene til å kunne ta dem med i dette svaret. Muligens blir de ikke offentliggjort før 

desember 2015. 

 
Bjørkelangen, 30.11.2015 
 

Siri Hovde     Erik Tangstrøm     

Rådmann      Adm og HR-sjef   

   


