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HELTIDSKULTUR I ØYER KOMMUNE - 2021 
DET STORE HELTIDSVALGET 2021 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 403 F0  
Arkivsaksnr.: 21/2595     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/21 Partssammensatt utvalg 12.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Det store heltidsvalget 2021 KS/Fagforbundet/NSF/Delta/FO, 17.8.21 
Undersøkelse stillingsstørrelser Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Leif E. Moland – Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur, FAFO 2021:01 
Kari Ingstad (red.) – Turnus som fremmer heltidskultur, Gyldendal 2017 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram en sak med fokus på heltidskultur i Øyer kommune. Med 
heltidskultur menes virkemiddel for å øke andelen heltidsstillinger i kommunen – så som 
utlysningspraksis, arbeidstidsordninger og organisering av tjenestene. 
 
Saksutredning: 
I august 2021 har KS og 4 fagforeninger signert heltidserklæringen på nytt – Fagforbundet, 
NSF, Delta og FO. Målet med erklæringen er å redusere uønsket deltid, og sette fokus på den 
arbeidsmiljømessige og samfunnsøkonomiske betydningen av heltid, og ikke minst 
likestillingsperspektivet. Heltidskultur knyttes til kvalitet i tjenestene, kommunens rolle som 
attraktiv arbeidsgiver, kompetansehevende potensiale, og lærende arbeidsmiljø. 
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Kilde: FAFO-notat 2021:01 
Øyer kommune har også tidligere uttalt ønske om større fokus på arbeid mot en 
heltidskultur, og vil benytte anledningen nå til å fornye dette ønsket. Arbeidet mot 
heltidskultur er et trepartssamarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene, 
administrasjonen og politisk hold. For å nå målet om heltidskultur er det en del verktøy en 
kan iverksette, og da må felles enighet om å ta i bruk disse verktøyene være på plass.  
 
Spesielt innen helse- og omsorgsyrkene er arbeidstidsløsninger avgjørende for muligheten til 
å redusere små deltidsstillinger. Det er ikke til å unngå at det fins noe motstand i 
arbeidstakergrupper mot endringer i arbeidstid-/turnusløsninger. Det er derfor av 
avgjørende viktighet at målet om heltidskultur er forankret hos arbeidstaker-
organisasjonene, slik at det kan jobbes i felles retning. 
 
Det er også påpekt i utredningen av framtidens helse- og omsorgstjenester (KST-sak 96/21) 
at det skal jobbes med heltidskultur og nye arbeidstidsløsninger. I utredningen framheves 
heltidskultur som et virkemiddel for å utnytte ressursene bedre, og på sikt en styrket 
organisasjon. Heltidskultur handler om holdninger, forankring og organisering, og krever 
politisk vilje, tydelig ledelse og engasjerte tillitsvalgte og medarbeider som drar i samme 
retning. 
 
Administrasjonen har kartlagt deltidssituasjonen i Øyer kommune (vedlagt). Undersøkelsen 
har blitt gjennomført for alle tjenestene i kommunen. Videre har det blitt gjort en enkel 
spørreundersøkelse blant ansatte innen helse- og omsorgsyrkene om uønsket deltid som 
også er omtalt i den vedlagte presentasjonen. 
 
FAFO (Moland) definerer en sterk heltidskultur som en kultur med omfattende bruk av 
heltidsansatte, med en heltidsandel over 71% og gjennomsnittlig stillingsprosent over 86 %. I 
Øyer ligger gjennomsnittlig stillingsprosent på 84 %, mens heltidsandelen er på 52 %. Det 
plasser Øyer midt på treet på veien mot heltidskultur, og et godt utgangspunkt å jobbe med. 
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Innen helse- og omsorgsyrkene har Øyer en heltidsandel på 33 %, noe som plasserer oss 
blant de 91 beste kommunene i Norge på dette området. 
 

 
Kilde: FAFO -notat 2021:01 
Vurdering: 
Øyer kommune kommer ikke dårlig ut sammenlignet med resten av landet med tanke på 
andel heltidsstillinger, men målet må være å bli bedre. Fokuset er naturlig nok rettet mot 
helse- og omsorgsyrkene, men det er viktig også å se andre deler av kommunen hvor det fins 
utfordringer (kulturskole, SFO, renhold, m.fl.). 
 
Tallgrunnlaget for den vedlagte presentasjonen er hentet fra vårt personal- og lønnssystem i 
Agresso. De faglige tilnærmingene er i stor grad inspirert av: 
 Kristine Nergaard, Fafo 
 Elin Kvande, NTNU 
 Nina Amble, Høgskolen i Oslo og Akershus 
 Leif Moland, Fafo 
 Ketil Bråthen, Fafo 
 Dag Olberg, Fafo 
 Karen Sofie Pettersen, BUFDIR 
 Maj Norum, Nord Universitet 
 Aud Moe, Nord Universitet 
 Kari Ingstad, Nord Universitet og forfatter av boka «Turnus som fremmer heltidskultur». 

 
I tillegg er det brukt statistikk og fagvurderinger fra særlig FAFO, men også SSB og KS. 
Det er lagt vekt på å få fram en statistikk som viser et totalresultat for kommunen og et 
resultat fra hvert tjenestested som er basert på følgende: 
- Antall ansatte. 
- Antall ansatte fordelt på kvinner og menn. 
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse totalt og fordelt mellom kvinner og menn. 
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Det er tatt en liten stikkprøve av et antall ansatte som er fast tilsatte i en deltidsstilling for å 
se hvilken stillingsstørrelse de faktisk har i et kalenderår (dette gjelder helse og omsorg). 
Det er også gjennomført en kartlegging av de som går i reduserte stillinger og som ønsker 
større fast stilling (dette gjelder helse og omsorg). Det legges mest vekt på de tjenestene 
som er turnusbaserte. 
 
Som innledning tas det kort tilbakeblikk historisk bare for å se hvorfor helse- og 
omsorgsektoren er spesielt preget av deltid, og det avsluttes med mulige tiltak for å 
redusere uønsket deltid. Disse tiltakene er spesielt omtalt i boken til Kari Ingstad, men også 
FAFO omtaler dette i sine fagrapporter. 
 
Alle tjenesteområdene og alle faste og midlertidige stillingene knyttet til hver tjenesteenhet 
er gjennomgått. Listene er hentet ut fra lønnssystemet i Agresso og kvalitetssikret av 
tjenestelederne. Framstillingen presenteres på tjenesteenhetsnivå. Dette kan, hvis ønskelig, 
deles opp igjen i ulike stillingsgrupper, med det har ikke blitt gjort det i hoved-
presentasjonen på grunn av omfang. Fokus har vært på de turnusbaserte tjenestene der 
deltidsproblematikken er størst. Likevel har områder som før hadde mye deltid – bl.a. 
renholdere – også blitt vurdert. Det er gledelig å se at innen denne gruppen er det nå 
marginalt med deltid.  
 
Det er innenfor direkte tjenesteyting at deltidsproblematikken er størst. Man ser at også 
innenfor skole er det deltid, bl.a. morsmålslærere, språkassistenter og vanlige assistenter. 
Assistentene har ikke fulle stillinger på grunn av ulik arbeidstidsavtale og arbeidsår med 
lærerne. Alt i alt kommer Øyer ganske bra ut av gjennomgangen hvis vi sammenligner oss 
med landssnittet. Det er likevel ingen grunn for ikke å ha som mål å redusere uønsket deltid. 
 
LITT HISTORIKK: 
Gjennom store deler av 1900-tallet og helt fram til 1960-tallet arbeidet sykepleiere i 
hovedsak heltid. Arbeidsvilkårene og arbeidsforholdene var imidlertid dårlige, og yrket var 
ekstremt belastende. Arbeidsdagens lengde var ikke regulert i noen lov. Fram til slutten av 
1930-tallet arbeidet sykepleiere ofte mellom 70 og 80 timer i uka. (Melby 1990/Hvalvik 
2005). 
 
Utover 1970-tallet skjedde det en kraftig økning i bruken av deltid i helsesektoren, noe som 
henger sammen med at stadig flere sykepleiere ønsket å fortsette å arbeide etter at de giftet 
seg og fikk barn. I 1970 var bare halvparten av de 30 000 ferdigutdanna sykepleierne her i 
landet yrkesaktive, mens det i 1980 var 80%. Det som skjedde var altså at flere sykepleiere 
ble yrkesaktive, men flere arbeidet deltid (Lund 2012). 
 
Økningen i deltid skyldtes at velferdsordninger ikke var så godt utbygd. Et annet moment 
som spilte inn var lange ventelister på barnehager i mer urbane strøk. Dette tyder på at 
sykepleiere med små barn ønsket å være yrkesaktive (NOU 1996:13). Dette skapte en 
deltidsnorm i yrket, noe som viser at turnusene som ble brukt var basert på 100, 75 og 50% 
stillinger (Amble 2008). 
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Fra slutten av 1970-tallet har yrkesaktiviteten blant sykepleiere vært høy. I 1985 sto bare 
15% (6000 sykepleiere) utenfor helsevesenets arbeidsmarked. Deltidsnormen ble ytterligere 
forsterket. I 1985 utførte 35 000 sykepleiere 27 000 årsverk, der 16 000 var ansatt i hel 
stilling. Deltidsarbeid ble på 1980-tallet utbredt blant kvinnelige arbeidstakere generelt og 
ikke bare blant sykepleiere. 
 
I 1987 ble det gjennomført en arbeidstidsreform hvor den normale arbeidstiden ble redusert 
med 2,5 timer pr. uke. For sykepleiere som arbeidet i turnus, innebar det at arbeidstiden ble 
forkortet fra 38 til 35,5 timer pr. uke (Hofoss og Bluxrud 1987). Mens de fleste 
arbeidsplassene i industrien valgte å legge om skiftordningene slik at de ansatte fikk fulle 
stillinger, valgte helsesektoren å ta ut den reduserte arbeidstiden som en ekstra frihelg, uten 
at turnusene ble lagt om (Amble 2006). Slik gikk man i helsesektoren fra å arbeide 
annenhver helg til å arbeide hver tredje helg. 
 
Denne reduksjonen i hyppigheten av helgearbeid etterlot mange hull i arbeidsplanene. Disse 
hullene ble ofte dekket opp med midlertidig arbeidskraft i små stillinger. Det er altså denne 
arbeidsreformen som er direkte årsak til at det ble vanlig med små stillinger, under 50% 
(NOU 2004:29/Amble 2008). Parallelt med økningen i antall små stillinger på grunn av 
turnushull har mange kommuner tatt ut helger av turnusene for å gjøre 
arbeidstidsordningene mer attraktive. For å rekruttere helsepersonell, og spesielt 
sykepleiere, har noen kommuner systematisk tilbudt ansatte å jobbe hver fjerde eller hver 
sjette helg. Dette har økt turnushull radikalt og dermed laget enda flere små stillinger 
(Amble 2008).  
 
MULIGE TILTAK FOR Å REDUSERE DELTIDSSTILLINGER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. 
Det er ikke uenighet om at det er helgearbeidet som utløser de største problemene med 
deltidsstillinger i turnusbaserte yrker. Dette viser historien og ikke minst der de har prøvd ut 
alternativer til den ordinære turnusorganiseringen.  
 
Så lenge det er den arbeidstidsavtalen som er nedfelt i Arbeidsmiljøloven så vil små stillinger 
forekomme, men dette kan reduseres betraktelig. Og kanskje er det mulig å komme dit at 
den ufrivillige deltiden blir borte, tatt i betraktning til at det faktisk er noen som vil jobbe 
deltid. 
 
Det blir alt for omfattende å gå i detalj i de forskjellige måtene å organisere turnusen 
alternativt på. Kilden som brukes er boka «Turnus, som fremmer heltidskultur», Kari Ingstad 
(red.). Alle ulike organiseringer har fordeler og ulemper. Disse må veies opp mot 
tjenestekvalitet, medarbeidertrivsel og kampen mot uønsket deltid. Det nedenfor stående er 
ment som eksempler på mulige løsninger.  
 
1. Langvakter. 

Denne organiseringen blir kalt langturnus og kan deles i fire kategorier – Kort langturnus, 
Moderat langturnus, Lang langturnus og Medleverturnus. 
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Kort langturnus – det jobbes lange helgevakter, 12- 14 timer. Dette reduserer små 
helgestillinger. Denne ordningen garanterer imidlertid ikke for flere hele stillinger eller større 
stillinger. 
 
Moderat langturnus – alle eller en gruppe kan gå i Moderat langturnus. Da jobber de 
vanligvis 12 timers vakter 3-4 dager i strekk før de har en uke fri. Dette skjer gjentagende og 
er ikke bare knyttet til helgearbeid. Her er det påvist at det redusere deltidsstillinger noe. 
 
Lang langturnus – dette innebærer langvakter i fem dager eller mer i strekk før en få en lang 
friperiode. Det er ikke uvanlig med 14 timers vakter sju dager i strekk, for så å ha fri i de to 
påfølgende ukene. Dette reduserer også deltidsstillinger. 
 
Medleverturnus – dette innebærer at man er på vakt hele døgnet og ofte flere døgn i strekk. 
Ofte er det organisert med to døgn arbeid og en uke fri, så det samme og tredje ledd er tre 
døgn arbeid og en uke fri. Dette er en turnusform som er knyttet til institusjoner og ikke 
hjemmetjenesten. Felles for langturnusen er at stillingene er større og dermed færre 
individer. 
 
2. Hinketurnus. 

Den tradisjonelle turnusen er bygd opp at det jobbes tredje hver helg. Dette betyr at for hver 
hel stilling dannes det to små stillinger – helgevakter. Mange steder har de innført 
hinketurnus. Det betyr at etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene 
blir det enighet om at i løpet av året skal alle jobbe f.eks. 4 helger ekstra. Dette betyr at 
stillinger som er knyttet bare til helg kan gjøres større fordi det utgår kvelds- og dagvakter 
(fra hver stilling) som en konsekvens av hinketurnusen. 
 
3. Vikarpool/Bemanningsenhet. 

Dette er en svært utbredt form for å sikre stabil bemanning og kvalifisert bemanning. Det 
mest vanlige er å veksle inn vikarmidler og kanskje legge opp til ekstra vakter utenpå 
turnusen. Dette skal dekke opp for sjukefravær. Dette er en lett måte å øke deltidsstillinger 
på, men løser ikke helgeproblematikken. 
 
4. 3-3-Turnus. 

Turnus med utspring i Sverige. Er et satsingsområde innen HELAProsjektet som har som mål 
å redusere deltid. Turnusen handler om at personalet blir inndelt i lag som jobber 3 og 3 
dager. Resultatet er reduksjon av deltid. 
 
Det praktiske arbeidet med løsninger for endringer i arbeidstidsordningene vil foregå i dialog 
mellom arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen, og ulike ordninger kan være 
aktuelle for ulike deler av tjenesteapparatet. En sterkere heltidskultur i Øyer kommune er 
ikke ett innsparingstiltak, men flere ansatte i større stillinger vil kunne gi en mer robust 
organisasjon som resultat.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Partssammensatt utvalg tar saken og kartleggingen til etterretning. 
 
Partssammensatt utvalg ber administrasjonen jobbe aktivt i dialog med arbeidstaker-
organisasjonene om utvikling av heltidskultur i Øyer kommune. Nødvendige endringer i 
stillingsutlysninger, arbeidstidsordninger, dreining av vikar-/overtidsbruk og annen praksis 
som kan være medvirkende til styrket heltidskultur skal være tema i alt utviklingsarbeid. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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ØYER KOMMUNES ARBEIDSGIVERSTRATEGI: OPPDATERING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2607     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Partssammensatt utvalg 12.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, KD 02.08.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 11/18, møte 25.01.2018 – Arbeidsgiverstrategi 2018 
 
Sammendrag: 
En oppdatert versjon av Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi legges fram for vedtak i 
kommunestyret.  
 
Saksutredning: 
Någjeldende arbeidsgiverstrategi ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe 
bestående av tre hovedtillitsvalgte, to enhetsledere, en sektorleder, HR-leder og rådmann. 
Strategien tar for seg relevante aspekter ved forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
Dokumentet er delt inn i kapitler som tar for seg aspektene på overordnet nivå. Til strategien 
ligger det flere handlingsprogram som går mer detaljert til verks: Lønnspolitisk plan, etiske 
retningslinjer, rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, informasjonsstrategi m.fl.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 11/18 at arbeidsgiverstrategien skulle evalueres i 2020. 
Kommunedirektøren har av kapasitetsmessige årsaker, ikke gjennomført denne 
evalueringen. 
 
Vurdering: 
Arbeidsgiverstrategien er viktig for god samhandling mellom administrasjonen og 
arbeidstakerorganisasjonene. Den peker ut retningen for utviklingen av Øyer kommune som 
arbeidsplass. For at Øyer kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass må det legges 
til rette for de krav arbeidstakerne har, samtidig som kommunens oppgave som 
samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter og demokratisk arena ivaretas innenfor 
de til enhver tid gjeldende rammer.  
 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi er et verktøy for helhetlig, framtidsrettet og forutsigbar 
samfunnsutvikling. Øyer kommune skal være en framoverlent arbeidsgiver og lederne skal 
arbeide med utvikling av tjenester i samarbeid med de ansatte. Kommunen skal tiltrekke seg 
og beholde kompetente medarbeidere gjennom tilrettelagte arbeidsforhold og 
ansvarsbevisst ledelse. 
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Selv om arbeidsgiverstrategien ikke er spesifikt evaluert, blir viktige elementer i strategien 
fulgt opp gjennom særskilte undersøkelser og rapportering. Blant annet er kommunen nå i 
gang igjen med gjennomføring av medarbeider- og brukerundersøkelser. Resultatet av disse 
rapporteres til kommunestyret og årsrapport om helse- og vernearbeidet legges fram for 
Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta den oppdaterte arbeidsgiverstrategien.    
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I ØYER KOMMUNE: REVIDERING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2608     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/21 Partssammensatt utvalg 12.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer kommune, KD 02.08.2021 
2. Fra KS: «Nye varslingsregler gjelder fra 1. januar» - en kort omtale av de viktigste 

endringene 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 61/18 (21.06.2018) – Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren har revidert rutinene for varsling av kritikkverdige forhold slik at de 
samsvarer med de nye reglene i arbeidsmiljøloven, og rår kommunestyret til å vedta 
rutinene.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 61/18 rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer 
kommune. Rutinene er forutsatt evaluert og eventuelt revidert hvert 4. år.  
 
Reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er endret med virkning fra 01.01.2020. 
Kommunedirektøren har foretatt en revidering av rutinene slik at de samsvarer med reglene 
i arbeidsmiljøloven.   
 
Vurdering: 
Kommunen forvalter fellesskapets ressurser og løser viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet er 
med på å sikre at oppdraget løses til det beste for innbyggerne og er en forutsetning for å 
avdekke og rette opp feil. Gode rutiner for varsling vil bidra til at eventuelle kritikkverdige 
forhold raskt vil kunne avdekkes og stoppes. Det vil også kunne være med på å sikre gode 
tjenester, et godt arbeidsmiljø og god samhandling mellom ledere og medarbeidere.  
 
Kommunedirektøren mener ikke det er nødvendig med en spesifikk evaluering av rutinene 
nå.  
 
 
 
 
 
 
 



  Sak 5/21 

 Side 12 av 12   

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer 
kommune, merket KD 02.08.2021. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 


