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Deltid
• Henger sammen med 

– Kjønn
– Geografi
– Yrke/utdanning

• I helse og omsorg: 50 prosent av kommunene har en 
heltidsandel som er lavere enn 25 prosent. 

• Eksempel fengselsvesenet: Alle jobber heltid, med 
komprimerte vakter og færre oppmøtedager.

• Gjennomsnitt avgangsalder i helse og omsorg i kommunene er 
57 år. Aldersgrensen er 62 (særaldersgrense). Går de ansatte 
av fordi dagens organisering er for slitsom? 

• I dagens system må vi ha små stillinger for å dekke 
turnusen. Men må vi ha dagens system? Hvor stort er 
handlingsrommet. Hva sier lovverket?



Mytene



Hvorfor er heltidskultur viktig?



En heltidskultur er avgjørende for

• Å sikre kvalitet i tjenestene

• Å fremme kommunene som en attraktiv 
arbeidsgiver

• Å utnytte ubenyttet, kompetent 
arbeidskraftpotensiale

• Å fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, 
som frigir tid til ledelse



Heltidsansatte

• får bedre muligheter til å utvikle seg og sin kompetanse 
på en motiverende måte. 

• opplever bedre muligheter til å bruke kompetansen sin. 

• opplever større innflytelse over beslutninger på 
arbeidsplassen.

• opplever mye bedre støtte fra sin leder og sine kolleger. 

Heltid bidrar til et mestringsklima, der medarbeidere 
deler kompetanse og motiverer hverandre gjensidig. 



Et mål på heltidskultur? 

En svak heltidskultur:

• Når 50 % eller mindre av stillingene er hele. 

Sterk heltidskultur:

• 80 prosent heltidsansatte 

• Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 90 prosent. 

• Realistisk? Når ca. ¾ av de ansatte har ca. 3/4 stilling. (Leif Moland, Fafo)



Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per august 2019. 
Tall fra GAT for enhetene Habilitering og Helse og 
mestring (tar ikke med vikarer og merarbeid). 

• Stillingsstørrelse per stillingskategori:

Stillingskategori
Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse

ASS 51,2 %
HPL 70,3 %
SPL/VPL 82,3 %
Totalt 68,7 %



Andel hele stillinger per august 2019. Tall fra GAT 
for enhetene Habilitering og Helse og mestring.

• Andel med full stilling i hver stillingskategori:

Stillingskategori Andel hele stillinger
ASS 6,5 %
HPL 20,7 %
SPL 44,8 %
Totalt 22,4 %



Fra kommunestyresak i juni 2019

«Innovasjon:

Heltidskultur og arbeidstidsplanlegging; Heltidskultur er et 
begrep som tar opp i seg en rekke faktorer som er viktig for 
kvaliteten på tjenestene som kommunen leverer, og det er god 
arbeidsgiverpolitikk og god ressursstyring. Sentrale tiltak:
• Fokus på arbeidstidsplaner og heltidskultur
• Veiledning og hjelp med arbeidstidsplaner, herunder 

alternative arbeidstidsordninger
• Bruk av kompetanse til «riktige» arbeidsoppgaver, til rett tid
• Enhetene (ledere, ansatte og tillitsvalgte) får tilgang på 

kapasitet og kompetanse for å gå veien. 2 årig prosess-stilling 
for arbeidstidsplanlegging lyses ut internt.»



Å få til en større heltidsandel er ikke 
gjort i en håndvending

• Deltidskulturen står sterkt i deler av arbeidslivet, særlig i kvinnedominerte 
yrker. 

• Utvikling av heltidskultur handler om vilje, kunnskap, prioritering og 
samarbeid. Det handler om å skape felles bevissthet om at heltid er bra 
for brukeren, for de ansatte og for samfunnet. 

• Det handler om utlysningspraksis, kompetanse og hvordan 
arbeidsplassene organiserer sine tjenester både på ukedagene og i helg, 
hele året. 

• Vi vet for eksempel at hvis flere ansatte jobber flere helgetimer i løpet av 
et år, vil det gi mer heltid.

• Det handler også om den enkelte ansattes valg og muligheter. Noen har 
behov for redusert stilling på grunn av omsorgsoppgaver eller fordi helsa 
gjør det vanskelig å arbeide i hel stilling. Arbeidsmiljøloven har 
bestemmelser om rett til redusert arbeidstid. 

• Noe deltid vil det derfor alltid være. Dette er det rom for i et arbeidsliv der 
heltidsstillinger er normalen.



Om å sette seg mål
• De folkevalgte setter mål og gir rammer. Vi bør i 

strategiplanen 2020-2023 sette oss mål for arbeidet. Ønsket 
resultat. Det er helt avgjørende for at vi kan få trøkk på 
arbeidet. OK?

• De ansatte finner tiltak, gjennomfører og rapporterer.  
Samarbeidet mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte er 
nøkkelen. Vi må jobbe med alle avdelinger innen helse og 
mestring og habilitering; basert på fakta må vi sette delmål og 
finne tiltak.

• KS har sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund 
og Delta siden 2013 hatt en heltidserklæring som har som mål 
å løse deltidsutfordringen i fellesskap.

• Løsningene må vi finne lokalt. 


