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Personaltilfredshetsundersøkelsen 2015 
 

Den årlige PTI-undersøkelsen ble gjennomført i november 2015. Medarbeidertilfredshet har blitt 

målt siden 1998 og anses som ett av SiTs viktigste styringsverktøy i det systematiske 

helseforebyggende og –fremmende arbeidet i organisasjonen. Undersøkelsen gjennomføres 

elektronisk blant alle faste og midlertidige ansatte med lengre engasjement i perioden 03.-

15.november.  

Svarprosenten svingte frem til 2012 mellom 69-78%, men har siden 2013 holdt seg over 80%. 

Svarinngangen var 83% i år (mot 85% i 2014 og 83% i 2013). Det er også jevnt høy svarprosent 

på tvers av enhetene noe som gir et godt grunnlag for å si noe om arbeidsmiljøet i SiT. 

Årets undersøkelse er vesentlig revidert, både mht til innhold og psykometri/metodikk, noe som 

gir et brudd i sammenligningsgrunnlaget for tidligere år. Bl.a.er svarskalaen redusert fra en 6-

punkt Likert-skala til 5-punkts Likert-skala for å kunne tilby et nøytralt midtpunkt. Dette betyr at 

de fleste resultatene fra tidligere undersøkelser ikke er direkte sammenlignbare med årets 

resultater. Til gjengjeld gjør omleggingen at vi har tilgang til resultater som gjør oss i stand til å 

sammenligne oss med andre utenfor samskipnadsverdenen. I tillegg styrker enkeltfunn fra 

undersøkelsen evnen til å si noe om tendensen i resultatene. 

Se vedlegg 1 for mer informasjon om denne undersøkelsen og informasjon om forskjellene fra 

tidligere år. 

Totalresultatet PTI 

Persontilfredshetsindeksen består i år av 5 overordnede spørsmål om ansattes tilfredshet med SiT 

og arbeidsoppgavene sine (2 spørsmål) og motivasjon i jobben (3 spørsmål). 

Høye skårer på organisasjonsnivå og høyere enn landsgjennomsnittet  

 Totalresultatet PTI for hele organisasjonen samlet er på 84 poeng. Tilfredshet er på 83 

poeng og motivasjon er på 85 poeng. 

 Tilfredshet med jobben er 9 poeng høyere enn norsk arbeidsliv som skårer 74 på spørsmål 

om tilfredshet med jobben og tilfredshet med å jobbe på arbeidsplassen. 

 Andelen som opplever å være mistilfreds med jobben (oppgir at de er svært uenig eller 

uenig på påstanden «Jeg er tilfreds med arbeidsoppgavene» og «Jeg er tilfreds med å jobbe 

på denne arbeidsplassen») er 3%. I 2014 svarte 13% at de var meget misfornøyd eller lite 

fornøyd med jobben sin.  

 Stoltheten av å jobbe i SiT har gått opp i 2015. Den var på 79 poeng i 2014 og er på 84 

poeng i år. Der ligger SiT også høyere enn det landsrepresentative utvalget som skårer 78 

på stolthet.  
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 RESULTATER HOVEDMÅL: TILFREDSHET OG MOTIVASJON (PTI) PER ENHET 

Resultatene er signifikanstestet mot motsatsen (praktisk signifikans). En differanse på fem poeng 

eller mer sammenlignet med motsatsen markeres med blått og pil opp for bedre resultat, og rødt og 

pil ned for dårligere resultat. Som «motsats» regnes øvrige ansatte som ikke faller inn i den 

aktuelle kategorien. Eksempelvis er motsatsen til de som arbeider innenfor SiT Bolig de som 

arbeider i øvrige enheter.  
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TILSTANDSKRYSS: TILFREDSHET OG MOTIVASJON (PTI) FOR ENHETENE 

 

Et tilstandskryss viser resultatene på hovedmålene Motivasjon (Y-aksen) og Tilfredshet (X-

aksen). I figuren nedenfor er sentrum i krysset snittet for SiT samlet sett på indeksene Motivasjon 

og Tilfredshet. Figuren er zoomet inn slik at vi kun ser et utsnitt av skalaen. 

 

I slike tilstandskryss kan man plotte inn ulike grupper for å grafisk illustrere hvem som drar opp og 

ned totalsnittet for SiT på indeksene Motivasjon og Tilfredshet.
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ANALYSE AV SAMMENHENGER 
 

Ved å kombinere kartlegging (gjennomsnittsskårer) med påvirkning (regresjon) kan man lage en 

modell som viser de konkrete områdene SiT bør satse på for å øke motivasjonen og tilfredsheten 

blant sine medarbeidere. Y-aksen viser effekten, det vil si hvor stor innvirkning forholdene har på 

PTI-målet. X-aksen viser tilstanden, det vil si hvor høy skåre indeksene har på skalaen fra 0-100. 

Det er sentralt å arbeide for høye skårer på X- aksen, desto bedre skårer man har på disse 

områdene, desto bedre blir skåren på PTI (altså motivasjon og tilfredshet totalt). 

 

 Resultatene viser at det er seks områder som har signifikant innvirkning på PTI. Dvs, at desto 

bedre skåre på disse områdene, desto bedre PTI-skåre. Disse seks faktorene er derfor 

nøkkelområder i forhold til å oppnå tilfredse og motiverte medarbeidere.   

 Særlig "Positive utfordringer i jobben" har stor effekt på PTI, og derigjennom på 

medarbeidernes motivasjon og tilfredshet. Resultatet er meget godt på dette området, men det 

er likevel viktig å arbeide for å bevare den positive vurderingen fra de ansatte. 

 Det er også veldig gode resultat når det gjelder "Samhandling", "Tilhørighet", "Holdninger og 

atferd", "Mål og strategier". På samtlige av disse indeksene finner vi skårer over 80 på en skala 

fra 0 til 100.  

 «(Fravær av) Krav i arbeidshverdagen» har innvirkning på PTI-skåren. Det å ha for mye å 

gjøre på jobben, samt det å få oppgaver uten tilstrekkelig hjelpemidler eller ressurser til å 

fullføre dem, har altså negativ innvirkning på de ansattes motivasjon og tilfredshet. Skåren er 

50 på dette området, og indikerer at SiT har et visst forbedringspotensial. 
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Ujevn PTI på avdelingsnivå 

SiT Velferd 

- Medarbeiderne som jobber ved SiT Velferd er svært tilfreds og motivert. PTI-skåren er på hele 

89 poeng og det er små forskjeller i skårer på de ulike spørsmålene som inngår i indeksen.  

- PTI var også betraktet som svært høy i 2013 og 2014. 

- Selv om det er forskjeller mellom avdelingene er det er jevnt over høye PTI-skårer ved de 

ulike avdelingene.  

- SiT Råd (94), Psykososial helsetjeneste (92) og Idrett (97) oppnår de høyeste PTI-skårene.  

- PTI-resultatet er svært godt selv for avdelingene med de laveste skårene som er Nissekollen 

barnehage (84) og Moholt barnehage (85). 

SiT Kafe 

- PTI-skåren i SiT Kafe er på 80 poeng, noe som anses for å være høyt.  

- PTI-resultatene for Kafe var høye i perioden 2008-2010, men gikk kraftig tilbake i 2011 (fra 

77 til 66 poeng), og lå på samme nivå tom 2013.  

- Det er en del variasjoner mellom de ulike avdelingene i Kafe hva gjelder PTI. De små- og 

mellomstore kantinene drar totalt sett snittet opp med en PTI på 94.  

- Storkioskene og Realfag har en PTI-skåre på 78. Hangaren har en PTI-skåre på 74. 

- PTI-skåren er kun 52 ved Catering, og skårene er omtrent lik på både motivasjon og tilfredshet. 

- Kafe er den enheten som skårer høyest på støtte fra kolleger, med en skåre på 90. Her skårer 

Catering signifikant mye lavere, og peker seg tydeligst ut på god kommunikasjon med 

kolleger. 

SiT Bolig 

- Jobbtilfredsheten i SiT Bolig har vært kjennetegnet ved store fluktuasjoner siden 2005, og med 

store forskjeller mellom avdelingene. 

- Resultatene fra 2015 viser at ansatte i SiT Bolig er jevnt over tilfreds og motivert. Den samlede 

PTI-skåren er på 80, og skåren er 80 på både motivasjon og tilfredshet. 

- Selv om skåren totalt sett er god når det gjelder indeksen Motivasjon, er den noe lavere for SiT 

Bolig enn det som er snittet for SiT totalt.  

- Medarbeiderne er tilfreds med både arbeidsoppgavene sine (82) og det å jobbe på denne 

arbeidsplassen (79). 

- Det er også i år en del forskjeller mellom de ulike avdelingene som inngår i enheten. Lavest 

PTI-skåre oppnår Marked og eiendom (73), mens ansatte ved Vedlikehold gir høyest skåre (84). 

Ansatte ved Renhold gir en skåre midt i mellom (78). Selv om det er noen forskjeller, hvor 

Marked og eiendom i størst grad drar snittet ned for enheten, er PTI-skåren god ved samtlige 

avdelinger. 

G Travel 

- PTI i G Travel (tidligere Via Egencia) økte mye i perioden 2009-2012, men gikk en del tilbake 

fra 2012-2013. I 2014 økte den igjen til 73 poeng. 
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- Resultatene for 2015 viser at medarbeiderne som jobber ved G Travel er jevnt over meget 

tilfreds og motivert. Vi finner en samlet PTI-skåre på 82. 

- Skåren er 85 når det gjelder Motivasjon, og medarbeiderne gir en skåre på hele 91 på 

spørsmålet om man er sterkt engasjert i jobben og oppgavene sine. Skårene er også svært høye 

på spørsmålene om man føler seg motivert av jobben sin (81) og om man opplever jobben som 

utfordrende på en positiv måte (82). 

- På indeksen Tilfredshet finner vi en skåre på 80, og de ansatte ved G Travel er like tilfreds med 

arbeidsoppgavene sine som å jobbe på denne arbeidsplassen. 

- G Travel består av ulike små avdelinger så det er kun Forretning som fyller kriteriene1 for egne 

resultater. Forretning gir en PTI-skåre på 83, altså omtrent tilsvarende med enheten samlet. 

Avdelingen gir en skåre på 80 når det gjelder Tilfredshet og 86 når det gjelder Motivasjon. 

 

PTI PÅ TVERS AV AVDELINGER 

 

Tabellen viser resultatene for PTI (sortert synkende), tilfredshetsindeksen og motivasjonsindeksen 

for avdelingene som har minimum 5 respondenter. Resultatene er først og fremst operative på dette 

nivået, siden forskjellene mellom avdelinger internt i virksomheten er så store. 
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Idrett 97 98 97 

SiT Råd 94 91 96 

Annen Kafe 94 93 95 

Psykososial 92 91 93 

Dragvoll bhg 89 89 89 

Økonomi (SiT) 88 91 85 

Moholt bhg 85 83 86 

Nissekollen bhg 84 83 86 

Vedlikehold 84 84 84 

Forretning (G Travel) 83 80 86 

Renhold 78 78 76 

Realfag 78 77 79 

Storkiosker 78 79 78 

Hangaren 74 71 76 

Cafe-sito 73 71 74 

Marked og eiendom 73 76 70 

Instruktører 68 74 63 

Catering ▼52 50 53 

SiT Total 84 83 85 

 



Konsernstyret  

  7. januar 2016 

Personaltilfredshetsundersøkelsen 2015  Side 7 

Sammenligning med Norge 

Deler av medarbeiderundersøkelsen bygger på Sentios konsept for medarbeiderundersøkelser 

(Motivator). Ved bruk av dette konseptet er det samlet inn en landrepresentativ benchmark som 

består av 2005 ansatte i offentlig og privat sektor. Figuren under viser resultatene for SiT 

sammenlignet med snittet i Norge for de spørsmålene som er sammenlignbare.  
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Grafen viser at SiT oppnår betydelig bedre skårer enn det som er snittet i Norge på de aller fleste 

områder. For 18 spørsmål er differansen 10 poeng eller mer, og det virker trygt å konkludere med 

at arbeidsmiljøet i SiT gjennomgående er mye bedre enn det som er snittet i norsk arbeidsliv.  

 

Kun på tre områder er skårene lavere blant ansatte i SiT enn snittet i Norge. Dette gjelder (Fravær 

av) å utføre arbeidsoppgaver man trenger mer opplæring for å gjøre, ofte ha for mye å gjøre på 

jobb, samt å ha et arbeid som krever raske avgjørelser. Det betyr at ansatte ved SiT har høyere 

arbeidskrav enn det som er snittet i Norge, særlig med tanke på mengden arbeid, der differansen er 

størst. 

 

Ansattes evaluering av nærmeste leder 

Lederne blir målt på fem områder: Oppfølging, kommunikasjon med ansatte, rettferdig ledelse, 

holdninger og atferd samt handlekraftig ledelse. På områdene oppfølging, holdninger og atferd 

samt handlekraftig ledelse vi finner de mest avvikende resultatene ift overordnet resultat.  
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Oppfølging fra nærmeste leder ▼ 73 80 78 ▲ 86 76 79 

Kommunikasjon med nærmeste leder 79 85 82 ▲ 90 83 84 

Rettferdig ledelse overfor medarbeidere 77 82 79 ▲ 86 82 81 

Holdninger og atferd ▼ 72 81 77 84 83 80 

Handlekraftig ledelse ▼ 70 80 79 ▲ 84 81 79 
*Alle overskriftene består av to eller flere spørsmål, foruten Holdninger og atferd som er 1 spørsmål om «leder går foran med et 

godt eksempel når det gjelder holdninger og atferd». 

Når det gjelder indeksene som omfatter ulike sider ved ledelse, viser undersøkelsen at 

medarbeiderne i SiT i stor grad har et godt forhold til sin nærmeste leder. Selv om det er 

variasjoner mellom enhetene kommuniserer de fleste ansatte godt med sin leder, og opplever at 

nærmeste leder er tilgjengelig, rettferdig, handlekraftig og går foran med et godt eksempel når det 

gjelder holdninger/atferd. 

Selv om svakere resultater per definisjon ikke er dårlig, ser vi at det er variasjoner i vurderingene 

av ledelse.  

Ledere som kvalifiserer til å få rapport (≥ 5, eksklusiv leder) vil gå gjennom resultatene med sine 

respektive ledere slik at resultatene kan følges opp individuelt med den enkelte leder. Det vil være 

viktig å få innsikt og forståelse av hva svakere resultater bunner i, for å sikre gode og fornuftige 

utviklingsplaner i tråd med enhetens behov og i samsvar med lederplattformen.  

 

Kompetanseutvikling 

Figuren nedenfor viser at åtte av ti ansatte ved SiT har deltatt på aktiviteter det siste året som har 

vært personlig motiverende eller faglig utviklende for dem i jobben. Den vanligste aktiviteten er 

interne kurs/seminar, som nesten halvparten har deltatt på. Videre har 42 prosent deltatt på 

eksterne kurs/seminarer, og 37 prosent har fått kompetanseoverføring i avdelingen/fra kolleger. 36 

prosent har fått arbeidsoppgaver eller ansvar som var personlig motiverende eller faglig 

utviklende, mens ti prosent har tatt utdanning. 
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Blant ansatte ved SiT Kafe (40 prosent) og G Travel (42 prosent) finner vi de høyeste andelene 

som ikke har deltatt på slike aktiviteter i løpet av året.  

 

De fleste ansatte i SiT opplever at de har gode muligheter til å delta på aktiviteter som er personlig 

motiverende eller faglig utviklende for dem i jobben (71) selv om det er betydelige variasjoner 

mellom enhetene her.  

 

Andre resultater i undersøkelsen 

Følgende områder er nye i PTI-undersøkelsen f.o.m 2015. Iom at disse områdene ikke tidligere har 

blitt målt og det ikke finnes benchmark danner årets resultater en baseline for videre oppfølging.  

 Ansatte ble spurt om de opplever at det finnes effektivitetshindre av betydning i SiT. 81 

prosent oppgir at slike hindre finnes, og de vanligste er hindringer i form av 

datasystemer/støttesystemer (36 prosent), for mange som skal involveres (23 prosent), vente på 

avklaringer (23 prosent), mangel på informasjon (22 prosent) og for høy arbeidsbelastning (18 

prosent). Det er store variasjoner i enhetene mtp på hva som er de mest sentrale hindrene. 

 Ansatte ble spurt om de har lagt merke til om noen har blitt utsatt for mobbing eller 

trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste seks måneder. Undersøkelsen viser at totalt 17 

prosent av de ansatte i SiT har sjeldent (14%), av og til (3%) eller ofte (1%) observert 

mobbing/trakassering på arbeidsplassen i løpet av siste halve år. Man må være oppmerksom på 

at mange kan ha observert samme scenario av mobbing/trakassering og at resultatet derfor ikke 

sier noe direkte om omfanget av mobbing/trakassering. I lys av meget gode resultater på 
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kollegastøtte, sosialt klima og organisasjonsuro tolkes resultatet dithen at mobbing/trakassering 

ikke er utbredt i SiT. SiT har imidlertid nulltoleranse når det gjelder mobbing og trakassering 

og vil være oppmerksomme på endringer i fremtidige målinger. 

 De ansatte ble spurt om de i løpet av det siste året har hatt helseplager som de tror helt eller 

delvis skyldes jobben, med «Ja», «Nei», og «Vet ikke» som svaralternativ. Om lag en av fem 

av de ansatte ved SiT svarer ja på dette spørsmålet. SiT Kafe har den høyeste andelen ansatte 

som har hatt helseplager på grunn av jobben (36%). 26% av de ansatte i G Travel oppgir å ha 

hatt helseplager på grunn av jobben, mens andelene er 13% i de øvrige enhetene. Skåren for G 

Travel og SiT Kafe må sees i lys av de driftsmessige endringer og utfordringer som disse 

enhetene har stått i over tid. Det vil være et langsiktig mål for SiT å koble resultatet sammen 

med det øvrige grunnlaget for å styrke det forebyggende sykefraværsarbeidet.  

 I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om man har hatt medarbeidersamtale de siste 12 

månedene, og de som hadde hatt en slik samtale ble spurt om hvordan de opplevde denne. 

Totalt har 73 prosent av ansatte i SiT hatt medarbeidersamtale det siste året. 23 prosent har 

ikke hatt dette, og fire prosent svarer at dette ikke har vært aktuelt (for eksempel fordi man er 

ny eller har hatt permisjon). De ansatte som har hatt medarbeidersamtale ble også bedt om å 

vurdere nytteverdien av denne. Totalt oppnår SiT en skåre på 76 når det gjelder nytteverdien 

av medarbeidersamtalen, noe som er et godt resultat. 

 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen: De ansatte ble bedt om å vurdere i hvilken grad 

arbeidet med forrige medarbeiderundersøkelse har hatt positive følger for arbeidsmiljøet eller 

andre aspekter ved jobben. Snittskåren er 54 blant ansatte i SiT totalt, noe som signaliserer at 

oppfølgingsarbeidet ikke har hatt spesielt stor effekt. Best skåre gir ansatte ved SiT Velferd 

(60), mens G Travel (38) og SiT kafe (49) er de som skiller seg mest ut i negativ retning. 

 

Hovedtrekk og fokus fremover 

PTI-undersøkelsen er et av de viktigste styringsverktøy for å videreutvikle SiT som organisasjon. 

Det er derfor spesielt viktig at resultatene følges opp og at de brukes aktivt for å få en god 

utviklingsdialog og prosess med de ansatte mtp på å videreutvikle arbeidsmiljøet. 

 Mange enheter i SiT preges av meget høy jobbtilfredshet og engasjement. Selv enhetene som 

skårer lavest på disse indikatorene har per definisjon gode resultat. For å ivareta det 

helsefremmende fokuset i SiT vil det være et mål i oppfølgingen av undersøkelsen å avdekke 

hva det er som konkret oppleves som bra, for å få kunnskap som aktivt kan brukes på tvers av 

organisasjonen.  

 Resultatene fra undersøkelsen indikerer en ubalanse mellom krav og kontroll i SiT. Det vil 

være viktig å avdekke hva som ligger i dette under oppfølgingen isolert sett. Det vil også være 

naturlig å se dette i sammenheng med de endringene vi står ovenfor ifm fusjon. Det vil være 

viktig for SiT at vi får et mer avklart bilde på dette for å forebygge uhelse. 

 Ansatte er gjennomgående tilfreds med lederne i SiT totalt sett, men resultatene viser at det er 

enkelte enheter som avviker fra den overordnede tilfredsheten. Det er en ambisjon om å utvikle 

et godt lederskap på et høyt nivå. Lederne er med på å danne fundamentet for gode 

kundeopplevelser gjennom sine medarbeidere og gjennom utøvelse av sitt lederskap.  Det er 

viktig at vi sikrer kontinuitet i lederutviklingen gjennom den etablerte lederplattformen i SiT. 
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 Resultatene viser at det er god dekning på kompetansehevende aktiviteter i deler av 

organisasjonen. Samtidig kan det synes som at kompetanseaktivitetene ikke er optimal ift 

faktisk kompetansebehov.  Manglende innsikt i organisasjonens faktiske kompetanse og 

fremtidige kompetansebehov svekker SiT sin evne til å sikre at organisasjonen til enhver tid 

har den kompetansen som skal til for å lykkes i å nå sine mål. Kompetansekartlegging vil 

derfor være et viktig fokusområde i tiden fremover. 

 Effektivitetshindre. Ny kartlegging i 2016, og resultatet viser at det er store variasjoner av hva 

som oppleves som effektivitetshemmende i enhetene. Det er viktig at en går inn i tallene for å 

forstå hva som ligger bak tallene. SiT må ha et bevisst forhold til hvilke hindre som eksisterer i 

organisasjonen; hvilke som må gjøres noe med og hvilke en kan erkjenner et er tilstede på et 

akseptabelt nivå. 

 

Oppfølging av undersøkelsen 

Siden det er gjort vesentlige endringer i medarbeiderundersøkelsen vil det være viktig å sikre at 

lederne på en selvstendig og enhetlig måte aktivt kan bidra til høy kvalitet i bruk av 

medarbeiderundersøkelsen som utviklingsverktøy. Det vil derfor gjennomføres en workshop med 

lederne på nivå 1 og 2 og Sentio og HR som ressurser med formål å gi trygghet i tolkning og 

formidling av resultatene for sin enhet/avdeling og hvor følgende områder dekkes: 

• Gi informasjon om temaene i undersøkelsen og kunnskap om hvordan dette er viktig for 

virksomheten  

• Trene ledere i å tolke og presentere rapportene fra undersøkelsen 

• Risikovurdere og drøfte aktuelle problemstillinger  

• Tilføre kunnskap om hvordan resultatene kan drøftes på en konstruktiv måte  

• Tilføre ledere en metode for gjennomføring av presentasjons- og feedbackmøter 

• Gi informasjon og kunnskap om hvordan ledere og de interne veilederne aktivt kan bidra i 

arbeidet med utvikling av arbeidsmiljøet i organisasjonen 

Resultatene har blitt presentert og drøftet i øverste ledergruppe i SiT. Resultatene vil etter 

workshopen følges opp ved at resultatene blir presentert og drøftet med enhetene og så ut på 

avdelingsnivå. HR-avdelingen bidrar som ressurs til ledere som trenger hjelp til analyser og 

konklusjoner i oppfølgingsarbeidet. Arbeidet knyttes opp mot det øvrige HMS-arbeidet og 

rapporteres kvartalsvis i HMS-forum. 

Handlingsplaner vil legges inn i elektronisk plattform, som vil gi en overordnet oversikt over tiltak 

på tvers av organisasjonen. Målet er å nyttiggjøre seg kunnskap om gode prosesser som kan 

overføres til ulike deler av organisasjonen der hvor det er aktuelt. 

 

Fremdriftsplan for oppfølging og bearbeiding av resultatene 
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Hvor ofte skal arbeidsmiljøet måles?  

I prosessen med å videreutvikle PTI-undersøkelsen har også frekvensen på målingene blitt 

diskutert, og en løsning med PTI-måling annethvert år supplert med kortere pulsundersøkelser 

inneholdende utvalgte strategiske mål, har blitt vurdert. I 2016 vil det være viktig å gjennomføre 

PTI-undersøkelsen som vanlig mtp innlemmelsen av SiT Gjøvik og SiT Ålesund.  

Vi vurderer frekvensen på hovedundersøkelsen i tråd med organisasjonens behov og i samråd med 

leverandør.  

Det vil også være viktig å gå gjennom undersøkelsen på nytt i 2016 for å gjøre evt justeringer som 

sikrer at undersøkelsen fanger opp arbeidsmiljøforhold som vil fremstå som viktige i en geografisk 

spredt og ny organisasjon. 

Mål for 2016 

Iom at årets resultat karakteriseres som et fremragende resultat vil det være krevende i seg selv å 

opprettholde resultatet. Totalmål for 2016 foreslås derfor satt til 84, som er årets resultat og som 

vil danne baseline for fremtidige målinger. Enhetene fastsetter videre egne mål. 

Saksbehandler: Heidi Torstad  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret har fått presentert resultatet fra PTI-undersøkelsen for 2015. Konsernstyret 

konstaterer en total PTI-score på 84, som er et svært godt resultat isolert sett og i forhold til 

landsgjennomsnittet for andre virksomheter.  Det er variasjoner mellom avdelinger og enhetene. 
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Konsernstyret ber adm. dir. om å iverksette tiltak både for å opprettholde det gode resultatet i 

fremtiden og for å heve resultatet for avdelinger som ligger lavt eller har konstatert spesielle 

utfordringer. Det utarbeides handlingsplaner med fokus på bevaring og forbedringsområder for 

2016. Totalmålet for 2016 settes til 84, som er tilsvarende resultatet for 2015. Enhetene fastsetter 

videre egne mål. 

 

 

Trondheim, 18. desember 2015 

 

 

Knut Solberg 

 


