
Til alle medarbeidere i Tingvoll kommune 

 
Tingvoll kommune skal i tidsrommet 01.04.19 – 12.04.19 gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for alle 
ansatte. Resultatene fra undersøkelsen skal danne utgangspunkt for dialog mellom medarbeidere og ledere 
for videreutvikling av arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene på alle nivå i kommunen. Rådmann, 
hovedverneombud og hovedtillitsvalgte ønsker at alle svarer på undersøkelsen og deltar i utviklings-
arbeidet. 
 
Viktig informasjon: 
 

 Undersøkelsen er nettbasert, og sendes ut på e-post. Det er best å besvare denne på en 
datamaskin, men det kan også fungere på nettbrett og mobil.  

 Du vil motta en lenke på e-posten din som du skal bruke når du svarer på undersøkelsen. E-post-
adressen er den du mottar lønnsslippen på, eller den kan komme på jobbmailen. 

 Avsender av e-posten er noreply@kommuneforlaget.no . Sjekk både innboksen og «søppelpost» i 
fall mailen blir stoppet i ditt spamfilter. 

 Undersøkelsen kan svares på i perioden 01.04.19 – 12.04.19. 

 Det er viktig at du svarer på undersøkelsen. Ditt svar er viktig for utvikling av et godt arbeidsmiljø 
og gode tjenester. 

 Undersøkelsen er anonym. Den kan ikke linkes tilbake til deg. Det er også spørsmål om kjønn, alder, 
utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Svar på disse spørsmålene rapporteres 
kun på kommunenivå, ikke på den enkelte enhet/avdeling av hensyn til din anonymitet. 
 

Verneombudene og tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere på alle nivå i kommunen, og gir råd og 
innspill i arbeidsmiljø- og utviklingsarbeid.  Sammen skal vi arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø og 
gode tjenester i Tingvoll kommune. 
 
Lykke til med undersøkelsen og utviklingsarbeidet. 
 
Mer informasjon om undersøkelsen og utviklingsarbeidet: www.tingvoll.kommune.no  eller på 
www.10faktor.no .  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Odd Arild Bugge (Rådmann)  

Bente Aspsæther  (HTV Fagforbundet )                   

Gunn Tove Aksnes  (HTV Utdannigsforbundet)  

Reidun P. Farstad (Hovedverneombud) 

   
For andre henvendelser, ta kontakt med Jens Jarl Turøy  - telefon 92 44 31 98 – e-post 
jens.jarl.turoy@tingvoll.kommune.no 
 
 
PS: Virksomheter og avdelinger med god svarprosent, eller med kreative tiltak for å få opp svarprosenten er 
med i trekningen av en premie. Premien er kr. 5.000,- som går til arbeidsmiljøtiltak på virksomheten eller 
avdelingen.  
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