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Vil dere egentlig ha det?

Hva kan heltidskultur bety for utviklingen i 

Listerregionen

Og hvordan kan dere klare veien?

Levekår, folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold 
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Fire enkle spørsmål med krevende svar:
• Hvorfor endre dagens praksis?

• Hvorfor har dere dagens praksis?

• Er det teknisk/økonomisk mulig å endre dagens praksis?

• Er det kulturelt og politisk mulig å endre praksis?

På vei mot en heltidskultur? 



1: Fra amatørkultur til kompetansekultur
• Kommunale arbeidsplasser - Attraktive for hvem?

• På vei mot en kompetansekultur?

2: Helsefremmende turnus – mestring – kompetanse»
• Bærekraftig arbeidsmiljø

• Hvem er minst slitne?

• Den gode vakta

Hva etterspørres for tiden?



Heltids-

kultur 

Kompetanse-

kultur

Nærværs-

kultur

Deltids-

kultur 

Amatør-

kultur

Fraværs-

kultur

• Forsterker hverandre gjensidig

• Flere sammenfallende effekter:
• Attraktive arbeidsplasser for de dedikerte

• Attraktivt tilbud til brukere/innbyggere

• Bedre drift og lettere å lede

• Styrket omdømme der dette er viktig

?

På vei mot en heltids-, kompetanse- og nærværskultur? 



Utfordring 1
Levere kvalitativt gode tjenester som skal gis til flere eldre/yngre brukere som:

• til dels er svært sammensatte

• tidligere ble ivaretatt av andrelinja

• stiller økte krav til faglig kompetanse og samhandling

Dette forutsetter at kommunene har

• Gode ledere og kvalifisert fagpersonell

• Kvalifisert og stabilt fagpersonell som ..

• har riktig formalkompetanse, men også ..

• kjenner oppgaver, kolleger og brukere

• er profesjonelle og dedikerte til jobben

• gis og tar ansvar og jobber selvstendig

Mulig med 
deltidskultur?



Utfordring 3:
Heltidskultur skal utvikles i en sterk deltidskultur med både 

ledere, tillitsvalgte og ansatte som ikke alltid er 

endringsvillige.

Og: Ofte uten en strategisk arbeidsgiverpolitikk som setter 

heltid, kompetanse, nærvær og rekruttering i sammenheng.

Utfordring 2:
Tjenestene i alle sektorer og på tvers av kommunegrenser 

skal utvikles, drives mer profesjonelt, møte nye krav fra 

sentrale myndigheter og egne innbyggere. Mulig med 
deltidskultur?



Hvem sin rett på heltid?

Hva skal gjøres 100% ?

BRUKER?

ARBEIDSGIVER? ANSATT?

Politiker

Ledelse ANSATT

BRUKER

For hvem er denne 

retten viktig? 



Hvem sin rett på deltid?
Hva skal bare gjøres «halvgodt» for bruker?

Det vanskelige spørsmålet:

På hvilket grunnlag er deltid en 

legitim rettighet for de ansatte?

Hva sier regjeringen, hva sier dere?



B: Vil den bli bedre eller dårligere med flere store 
stillinger (80-100%) og færre små (under 50%) ?

A: Hva mener dere om tjenestekvaliteten slik den er nå?  

Undersøkelse om Arbeidstid og tjenestekvalitet. 2019 
N=10.110 ansatte og  606 ledere/tillitsvalgte – inkl. 4 Listerkommuner
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Ansatte

Ledere - TV

Helt enig Delvis enig

I dag:  Alle ansatte har god kjennskap til brukernes behov

Når større stillinger: Ansatte har bedre kjennskap til brukernes behov 
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Ansatte

Ledere - TV

Helt enig Delvis enig



ARBEIDSMILJØ

Stillings-

størrelse

Arbeidstids-

ordning

1

2

34

5

6

7

Hvorfor større stillinger?
Forutsig-
barhet Færre 

fremmede

God 
kjennskap

Kontinuitet

Døgnrytme

Medvirkning

Ro

SikkerhetLønn å 
leve av

Fordele 
belastninger

Forutsigbar 
arb.tid

Likevekt
fam-jobb

Sykefravær, 
trivsel

Læringsmiljø

Omdømme

Rekruttere, 
beholde

Engasjerte,
involverte 

medarb

Tid til 
ledelse

Tid til
Oppl,

veiledn

Befolkningsfremskriving og 

fremtidig kompetansebehovLeif E. Moland, 2017

De 

vanskelige 

prosessene



Befolkningsframskrivning 2011 – 2071
Kilde: SSB, Modell: Middel nasjonal vekst

Tredobling av eldre
Flere grunnskoleelever

Tjenestebehovet øker
mer enn 
arbeidskrafttilbudet

Behov for flere med 
helsefaglig utdanning.

Økt konkurranse om 
arbeidskraften

Hvordan bli attraktive 
- for de unge?
- for de erfarne?

Få 1 betal for 2

Leif E. Moland, 2017

Mer behandlingskrevende
brukere til kommunen



Heltid eller deltid i møte med nye oppgaver, brukere og ny teknologi? 

Lean planlegging 

og organisering,

fravær og omstart

Andre kunnskapsbedrifter 

enn kommunene som mener 

de kan løse oppdraget med 

«halve» arbeidstakere?

10-faktor

Mestring, 

overtid og 

innleie

Arve Henriksen
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2: Deltidsomfanget



Andel heltidsansatte blant kvinnelige 

lønnstakere, alle bransjer. 1996-2012 
Kilde SSB/AKU

Mot en heltidskultur i kommunesektoren?

1995         2000         2005         2010         2012 2013 2015          2020         2025         2030        2050 

?

Andel heltidsansatte i 

PLO Kilde PAI



Andel heltidsansatte i et utvalg kommuners PLO-tjenester 2002-2018. Kilde PAI
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Heltidsandeler 

flere sektorer

Hægebostad

Sirdal

Kvinesdal

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
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Hele kommunen, 370
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2017
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3 Når foreligger heltidskultur?

Deltidskulturens bærere

Når heltid er normen?

Når «alle» stillinger lyses ut som hele?

Når «alle» jobber heltid?

Når 51 prosent jobber heltid?

Når 80-90 prosent jobber heltid?

Hva er organisasjonskultur?



Organisasjonskulturer i kommuner og sykehus
etter heltidsandeler. 2017

Deltids-
kultur

Heltids-
kultur

Antall kommuner / helseforetak i 2017

Heltids-
andel 
fra - til

PLO 
Grunn-
skole

Barne-
hage 

Hele 
kom.

Helse-
foretak 
sykehus

Kultur med svært omfattende bruk av deltidsansatte 0 - 20 132 3 35 1 0

Kultur omfattende bruk av deltidsansatte 21 - 30 203 11 64 18 0

Kultur med svak overvekt av deltidsansatte 31 - 40 65 56 137 153 0

Kultur med litt av hvert 41 - 60 25 294 148 242 4

Kultur med svak overvekt av heltidsansatte 61 - 70 1 54 28 10 10

Kultur med omfattende bruk av heltidsansatte 71 - 80 0 8 10 2 5

Kultur med svært omfattende bruk av heltidsansatte 81 - 100 0 2 6 0 2



 Gir store gevinster for 

 Brukerne (særlig de mest sårbare)

 Ansatte som trenger en lønn å leve av 

 Arbeidsmiljøet

 Fagkompetansen

 Tjenesteutviklingen 

 Hvorfor ikke kommet lengre?

 Ledere som sier nei?

 Ansatte som sier nei?

 Tillitsvalgte som sier nei?

 Forhold utenfor kommuneorganisasjonen?

Heltidskultur, nærværskultur og kompetansekultur 



Hjemmeorienterte
Yrkesorienterte

Adaptive

Hvor er du / dine ansatte? Hvordan bevege L+A mot høyre?

Kommunale arbeidsgivere: Attraktive for hvem?

Familieverdier vs likestilling på Sørlandet 
Den enkelte vs bedriftens behov/interesser

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxZHuz5bXAhVBblAKHWbpD3AQjRwIBw&url=https://shop.spreadshirt.no/gurimalla/sykepleier%2Bpaa%2Bdeltid%2Bengel%2Bpaa%2Bheltid-A112229038&psig=AOvVaw0WwnR6WR1fLJSPV9ExoSka&ust=1509393537673441
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS5MmFy5bXAhXEbFAKHXA9AtkQjRwIBw&url=http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2016/05/27/16-polakker-p%C3%A5grepet-for-smugling-12800916.ece&psig=AOvVaw2KCmTs78NbGnjH5mtdHEzb&ust=1509392213749019
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCr-rHzZbXAhWFaFAKHcYpCsgQjRwIBw&url=http://www.allposters.no/-sp/Kvinner-som-sitter-pa-en-terrasse-pa-en-kafe-plakater_i424825_.htm&psig=AOvVaw36Gyyio_bavho3bqnehLQ0&ust=1509393063439972
http://www.vgil.no/trim


Hvorfor jobber du deltid? 8 av 21 begrunnelser. 2018/19 N= ca 2500

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Pga. ektefelles arbeidssituasjon

Arbeidsgiver har ikke tilbudt mer

Er under utdanning

Pga. omsorg for små barn

Har god økonomi, trenger ikke full stilling

Deltid fint å kombinere med annet arbeid

For slitsomt å jobbe heltid

Liker å jobbe og  ha mer fri

4Lister-Aremark Fagforbundet Drammen Fredrikstad Østensjø



Hvordan ville def av uønsket deltid sett ut hvis brukere (og 

arbeidsgiver) var med på å formulere dette?

Bør det være et mål at alle jobber heltid? 

(bortsett fra når velferdsbehov)

Hvorfor / hvorfor ikke?

Leif E. Moland, 2017
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Hvordan ville def av uønsket deltid sett ut hvis brukere (og 

arbeidsgiver) var med på å formulere dette?

Leif E. Moland, 2017

Audhild hadde alltid uflaks. 
Nå hadde hun fått avtale 
med kommunens dårligste 
saksbehandler. 
Kilde: Sverre Bjørstad Graff

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0_yvx4bXAhVnP5oKHZJnCCkQjRwIBw&url=https://lunner.kommune.no/lunner-barneskole-10-aar.5916616-297042.html&psig=AOvVaw19hrdBqtptVsV6LVYQxTQ8&ust=1508841651774243
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVl5ScyIbXAhXJQpoKHfOjDVEQjRwIBw&url=https://www.lunner.kommune.no/grua-barnehage.341685.no.html&psig=AOvVaw1uqgAnfM50HE17HPJcCrW_&ust=1508841889248107
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicrOLKxobXAhWmHJoKHagaCNEQjRwIBw&url=http://oleg-test.tk/pihy/farger-vite-i-barnehagen-biqo.php&psig=AOvVaw2z2Ce2OugcIifEONY_gjUL&ust=1508841423948672


5:

Bærekraftig arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø, turnus, arbeidstid

Hvor/hvem er mest slitne?

.. og hvilke turnuser er mest gunstig for 
arbeidsmiljøet og privatlivet?



Hva er et bærekraftig arbeidsmiljø?

• Arbeidsglede, tilhørighet, mestring og respekt

• Middels sliten etter arbeidsøkt

• Klarer å stå i (heltids)jobb til naturlig pensjonsalder

• Lønn og pensjon å leve av (+banklån)

• Forutsigbar lønn, arbeidstid og fritid

• Få HMS-avvik

• Annet?



Tema på samlinger med nettverkskommuner

Hva er forsvarlige turnusløsninger?

• Antall timer på jobb, hviletid og restitusjon, ref div. §
• Arbeidsbelastninger, tempo (og helgetimer)

• Men hva er en ubekvem eller dårlig vakt?
• Og hvem eller hvor er ansatte mest slitne?



Hvem er mest/minst fysisk/mentalt slitne?

Hvem har lettest for å kombinere arbeid og privatliv? 

Unge - eldre?

Kvinner - menn?

Nattevakter – andre? 

Omsorg for barn - ikke? 

Gifte/samboere - enslige?

Heltids eller deltidsansatte? 

Fredrikstad, Drammen – Bydel Østensjø, andre?

Ansatte i sykehjem, hjemmetjenester, barnehage, andre? 

Trad. turnus – langvakter- kortvakter – samarbeidsturnus - ressursenhet?

De involverte ..



«Gode vakter 1»:

• økt kompetanse på avdelingen

• flere kjente på avdeling

• bedre planlegging og bedre samarbeid

• økt mestringsfølelse

• mer integrert og involvert

• rettferdig og jevnere fordeling av vakter og arbeidstid

• bedre kontroll på arbeidstid, fritid og privatøkonomi

Arbeidsmiljø-effekter som kan oppnås med 

større stillinger / nye turnuser: 



Etablere en god sirkel 

«.. den tradisjonelle turnusordningen (..) har bidratt til høy bruk av deltidsarbeidskraft. I 

helgene har bemanningen (..) bestått av en høy andel ufaglært arbeidskraft i små stillinger. 

Dette var ikke noen heldig situasjon, hverken for beboere/brukere eller for de ansatte.» 

(Eidskog kommune, blant mange andre)

Bryte en negative sirkel - særlig helg - med høyt 

vikarbruk, dårlig arbeidsmiljø, redusert tjenestekvalitet 

Hva skjer med de ansatte og med brukerne 

på en avdeling der alle ansatte har utdanning, 

jobber selvstendig og er mye tilstede?

Leif E. Moland, 2017

Eks. helsefagarbeideren



Kompetente 
medarbeidere, 

Kjente medarbeidere 

Økt faglighet

Få vikarer, lite 
ekstraarbeid

Bedre vilkår

for godt 
arbeid

Trygge brukere

Aktive brukere 

Tilfredse brukere

Rolige brukere 

Tilfredse 
pårørende

Bedre 
arbeidsmiljø

Roligere vakter

Meningsfylte 
vakter 

Godt 
omdømme

Lav turnover

Gode vakter

Leif E. Moland, 2017

En god sirkel:

Mer lean, selvgående, 
mer bruker-rettet tid, 
redusert tempo



Sett en slik avd.?



Rettighetsperspektiv +   organisasjons/nytteperspektiv

Mot større stillinger og mer heltid?

• Når ikke heltidsmål gjennom vedtak alene.

• Gjennomgripende endringer i organisering av tjenestene og 

i den enkeltes liv.

• Store krav til endringsledelse 

i en sterk og motstridende deltidskultur.

+   involveringskunst



«En ny vei mot heltidskultur»

Fredrikstad Drammen

Ideen for å lykkes:

• Omveien om kunnskapsbasert begrunnelse, 

involvering og å løse opp motstand

• Kunnskap/erfaringer med snarveiene som ikke 

førte fram 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fredrikstad


2007        2013         2017                              2019                                    2021                                     2023 2029                                        

En ny vei mot heltidskultur

Fortid

P r o s e s s t i l t a k Implementering fullføres

Deltidskulturen 
forstått

Nye holdninger 
utvikles

Heltidsstillinger 
i flertall

Heltidskultur 
etablert

T u r n u s og r e k r u t t e r i n g s t i l t a k

Tidl. 
forsøk

Tidl. 
forsøk

Tidl. 
forsøk

Tidl. 
forsøk

Tidl. 
forsøk

Forarbeid Oppstart

Tidl. 
forsøk Tidl. 

forsøk

O p p s t a r t f a s e M e l l o m f a s e r
(Innovasjonen)

S l u t t- og v i d e r e f ø r i n g s f a s e r



Lykke til !

Utfordring til alle parter :

Skal dere ta det 

store heltids- og kompetansevalget 

eller 

forbli et arbeidsmarked for deltidsarbeidskraft 


