
Uttalelse fra Delta om kutt i lønnskonsulentstilling: 

Vi har allerede vært gjennom kutt i økonomiavdelingen som følge av naturlig avgang og et nytt kutt 

vil være svært uheldig for å få utført alle oppgaver som ligger til økonomiavdelingen. Avdelingen 

opplever allerede i dag at særlig på lønnsområdet er det knapt med ressurser utfra arbeidsmengden. 

 

Avdelingen har per i dag 1 fagleder økonomi, 1,5 stilling på lønn, 1 stilling på inn- og utfakturering, 1 

stilling på regnskap og det er lyst 1 økonomirådgiverstilling med ansvar for blant annet budsjett. 

Totalt 5,5 stillinger på økonomiavdelingen.  

Tidligere var det 1 økonomileder, 1,5 på lønn, 1 på skatt og innkreving, 1 på utfakturering/regnskap, 

1 på innfakturering, 1 på regnskap. Altså 6,5 årsverk. Oppgavene vi har «mistet» er skatteinnkreving. 

Oppgavene vi har fått tilført er budsjett, noe tidligere rådmann hadde ansvar for. Med tilførsel av 

budsjett og overføring av skatteoppkreveroppgavene er det omtrent samme arbeidsmengde som 

tidligere og vi har i dag 1 medarbeider mindre. Å kutte ytterligere i økonomiavdelingen vil få store 

konsekvenser: 

Kutt i lønnskonsulentstilling vil få følgende konsekvenser: 

- Mange ansatte vil ikke få riktig lønn til riktig tid. 

- Svartiden for alle henvendelser vil gå opp 

- Muligheten for å veilede virksomhetene i føring av timelister, Visma e.l. vil bli nedprioritert 

- Kvalitetssikringen blir dårligere, noe som øker faren for feilutbetaling. 

- Krav om sykerefusjoner blir ikke gjort i tide, slik at vi står i fare for å tape penger. 

- Fravær blir ikke ført i riktig tid. 

- Stor belastning på ansatte 

 

Det vil heller ikke være nok ressurser til at innkreving av ubetalte krav blir gjort regelmessig. En 

uregelmessig oppfølging av restanser på kommunale krav vil føre til at skyldnere opparbeider seg 

mye gjeld til kommunen, det blir større sannsynlighet for at kravet aldri blir betalt og kommunen vil 

dermed tape penger som følge av foreldelse av krav som krever tyngre innkreving. 

 

 

 


