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Velkommen ved
styringsgruppen



Velkommen til Læringsnettverket NyttBlikk i region BTV

Buskerud:
Lier
Nore og Uvdal
Ringerike
Øvre Eiker

Telemark:
Nome
Sauherad
Seljord NyttBlikk - samlinger:

31. Jan -1. februar 2018
11.-12. september 2018
30.-31. januar 2019
11.-12. september 2019
29.-30. januar 2020

Vestfold:
Horten
Sandefjord



Deltakerne i styringsgruppa



Hvorfor? Som ledd i ‘innafor’



Moland 2015



Det store heltidsvalget

HELTIDSERKLÆRINGEN:

• Heltid skal være hovedregelen

• Kommunen skal være en attraktiv 
arbeidsgiver som tiltrekker seg 
kompetent og nødvendig arbeidskraft



Styringsgruppa legger til grunn Heltidserklæringen  
- og vil spesielt understreke at «Nytt blikk» skal kjennetegnes av følgende:

For å lykkes i å utvikle en heltidskultur, er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de folkevalgte, 
ledere, organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte i kommunen. God forankring gjennom brede prosesser 
er avgjørende for å oppnå varige resultater. Partene mener derfor at dette må vektlegges sterkere i det 
videre arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunesektoren.

Heltidserklæringen 2015







Læringsnettverkets målsetning :

• Partene på kommunenivå må drøfte ulike muligheter for å organisere arbeidet slik at heltidsvalget, 
og større stillinger kan bli reelt. 

• Gi kommunene verktøy for å vurdere bemanningsbehovet i virksomheten, og planlegge for kjente 
variasjon i drift. 

• Kommunene i større grad skal tilby flere heltidsstillinger
• De ansatte velger heltid fremfor deltid
• Øke stillingsstørrelsen i kommunen
• Vurdering av kompetansesammensetning og stillingsressursene i enheten(e)
• Øke egen kompetanse innen bemanningsstyring og bemanningsplanlegging ved å se på 

mulighetsrommet
• Sikre involvering og medbestemmelse lokalt



Introduksjon til dagen



Presentasjon av
KS-Konsulent as

Visjon
Kompetente kommuner – lokale løsninger

Verdier
Utfordrende og dedikert



KL. 09.30 Registrering, kaffe og noe å bite i

KL. 10.00 Åpning v/ styringsgruppen region BTV. Presentasjon av «Det store heltidsvalget» og 

læringsnettverket NyttBlikk.

Kl. 10.15 Introduksjon til dagen 

KL. 10.25 Brukerperspektivet – Hvem er vi der for? 

KL. 10.45 Pause

Kl. 11.00 Heltidskultur som strategi for å løse samfunnsoppdraget 
v/ Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven i Levanger kommune

Kl. 12.00 Refleksjonsoppgave

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.15 Hvorfor er heltidskultur nødvendig for å sikre en bærekraftig tjenesteutvikling? Hvilke utfordringer 

må håndteres på veien bort fra dagens deltidskultur, v/ Leif Moland, FAFO

Kl. 15.15 Refleksjonsoppgave

Kl. 15.45 Pause

Kl. 16.00 Formålet med læringsnettverket og hvordan løpet er lagt opp
Kl. 16.15 Kommunevist arbeid. Vi gjennomfører en vurdering av hvor godt vi har organiseret innsatsen i egen 

kommune for å lykkes med å skape heltidskultur. 

Kl. 17.15 Vi gjør oss klar til middagen J.



KL. 08.30 God morgen – refleksjon over gårsdagen

Kl. 08.45 «Formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret – eller 
toppledelsens forlengede arm?». Undervurderer vi betydningen av ledelse 
24/7/365?
Jørgen Worum, KS-K

Kl. 09.30 Pause

KL. 09.45 Deltidsfloken – a Wicked problem
Geir og Hildegunn- hva har vi sett i det siste?

Kl. 10.30 Kommunevist gruppearbeid. Vi gjør en kulturvurdering

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.15 Vi deler på tvers. Henter ideer og inspirasjon i det videre arbeidet. Gallerivandring

Kl. 13.15 Faser i arbeidet med å skape heltidskultur – hver kommune vurderer sitt arbeid så 
langt. 

Kl. 14.00 Gjennomgang av hjemmearbeid

Kl. 14.30 Oppsummering og vel hjem
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Heltidskultur sett fra brukerens ståsted – et 
etisk veivalg? 

Ved Geir Johan Hansen, KS-K



Hva er etikk?
• Etikk er læren om moral, og kan forstås som vår evne til 

å gi gode begrunnelser for valgene vi gjør. 

Hvorfor etikk
• Dette blir spesielt viktig når vi skal ta en vanskelig 

beslutning. 

Etikk



Begrepet TELOS ( gresk)



Hvem er vi til for?

Alle organisasjoner må definere sin hovedoppgave !



Kjerneopgaven

”Kjerneoppgaven er organisasjonens 
begrunnelse. Derfor forandrer 
kjerneoppgaven seg med tiden, 
innbyggerne og deres behov. Det er 
ikke en trend eller en forbigående 
tendens – det er den helt fundamentale 
begrunnelse for din organisasjons 
eksistens.” (A. Seneca)



Vi leter etter de sterke utsagnene



Hvorfor heltid?

«Muskelsyke Anne Carlsson (85) lever 
hver dag i et smertehelvete. Situasjonen blir 

ikke akkurat bedre av at hun må forholde 
seg til rundt 20 forskjellige pleiere i uka».

Tønsberg Blad





Vi leter etter de sterke utsagnene

Hva hørte dere?

Refleksjon i duo



Vi leter etter de sterke utsagnene:

Hva hørte dere?

Hva kan forklare at de opplever 
dette?

Hva kan ligge bak/ være årsaken til utsagnene fra 
Hadvard, Tomm, Gerda eller Kirsten

Refleksjon i duo



https://www.tv2.no/nyheter/9620333/



Heltidskultur som strategi for å løse 
samfunnsoppdraget 
v/ Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven i Levanger kommune



Lytt deg inn på 
gode ideer og 
innspill til egne 

kommune 
prosesser. 



Refleksjonsoppgave



Kommunevis gruppearbeid

• Hva var det viktigste du hørte?

• Hvilken verdi har det å løfte samfunnsoppdraget inn i 
arbeidet med heltidskultur?



Arbeidsmetode - IGP med rekkeframlegg og 
roller (lærende møter)

• I = individuell refleksjon (2 min)

• G = gruppe

Rekkeframlegg; en og en legger fram 
et og et innspill, går runder til alle 
innspill er tatt med. Deretter åpne for 
en diskusjon; hva er viktigst, hva skal 
prioriteres, hva skal vi dele med 
plenum (15 min)

• P = Plenum (8 min)
– Bli enige om hva dere legger fra i plenum

Roller:
• Ordstyrer
• Viddevakt
• Sekretær



IGP

• Hva var det 
viktigste du hørte?

• Hvilken verdi har 
det å løfte 
samfunnsoppdrag
et inn i arbeidet 
med heltidskultur?

• I = individuell refleksjon (2 min)
• G = gruppe

- Rekkeframlegg; en og en legger 
fram et og et innspill, går runder til 
alle innspill er tatt med. Deretter 
åpne for en diskusjon; hva er 
viktigst, hva skal prioriteres, hva 
skal vi dele med plenum (15 min)

• P = Plenum (8 min) Bli enige om hva 
dere legger fra i plenum



LUNSJ



Hvorfor er heltidskultur nødvendig for å 
sikre en bærekraftig tjenesteutvikling? 
Hvilke utfordringer må håndteres på veien 
bort fra dagens deltidskultur? 
v/ Leif Moland, FAFO



Lytt deg inn på 
gode ideer og 
innspill til egne 

kommune 
prosesser. 



Refleksjonsoppgave



Refleksjonsoppgave



IG
P

Med bakgrunn i det dere hørte 
nå.
Hvordan vurderer dere egen 
kultur i Leif sitt perspektiv 

• Er det spesielle områder 
som utfordrer oss?

og 
• Har vi en 

arbeidsgiverpolitikk som 
understøtter arbeidet vi er 
i gang med?

• I = individuell refleksjon (2 min)
• G = gruppe

- Rekkeframlegg; en og en legger 
fram et og et innspill, går runder til 
alle innspill er tatt med. Deretter 
åpne for en diskusjon; hva er 
viktigst, hva skal prioriteres, hva 
skal vi dele med plenum (15 min)

• P = Plenum (8 min)
Bli enige om hva dere tar med dere til 
siste økt



IGP

• Med bakgrunn i 
det dere hørte nå.

• Hvordan vurderer 
dere egen kultur?

• I = individuell refleksjon (2 min)
• G = gruppe

- Rekkeframlegg; en og en legger 
fram et og et innspill, går runder til 
alle innspill er tatt med. Deretter 
åpne for en diskusjon; hva er 
viktigst, hva skal prioriteres, hva 
skal vi dele med plenum (15 min)

• P = Plenum (8 min) Bli enige om hva 
dere legger fra i plenum



Pause



Formålet med læringsnettverket og hvordan 
løpet er lagt opp



Nåsituasjon Ønsket framtidig 
situasjon (mål)

Erkjenne behov 
for endring

Forutsetning for forbedring / utvikling 



Nåsituasjon Ønsket framtidig 
situasjon (mål)

Erkjenne behov 
for endring

Forutsetning for forbedring / utvikling er at de som blir 
berørt av endringen utvikler en felles forståelse for…..

Hv
em

?
H

vordan?



Teori U
• Teori U er en ledelseteori som er utviklet av Otto 

Scharmer, en “meta-teori” og en metode, som 
går fra individ-nivå til fellesskaps-nivå, om
hvordan fremtidens endringer og innovasjon kan 
gjennomføres 

• Handler om å by på det optimale potensiale av 
oss selv ut fra fremtidens muligheter og 
potensiale, for på den måten å løse nåtidens 
utfordringer 
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Kommunevist arbeid. Hvordan er vi rigget for 
å realisere målet om heltidskultur hos oss? 
Hva må vi gjøre for å realisere målet om 
heltidskultur?





Sjekkliste for lokale prosesser
1. Har vi en felles/omforent forståelse av behovet for en heltidskultur?
2. Har vi en klar og omforent forståelse av hvem som er berørt?
3. Har vi satt oss mål, og et klart ambisjonsnivå?

– Er målene klare for alle?
– Hvilke delmål skal vi ha underveis?

4. Har vi en plan for forankring?
– Politisk og administrativt,
– Forankring i annet plan- og strategiarbeid
– Hos tillitsvalgte og ansatte

5. Har vi oversikt over hvem som skal involveres i prosessen – og til hvilket 
tidspunkt?

6. Har vi arenaer i organisasjonen for å skape gode og involverende prosesser?
7. Har vi en plan for videre oppfølging, hvem – og hvordan?

– Hva kreves av ressurser (tid, kompetanse, økonomi)
– Hvordan skal vi implementere videre arbeid
– Hvordan vet vi at vi er på rett vei?

Heltidserklæringen 
etter Moland



Sjekkliste for lokale prosesser A B C D E

1 Har vi en felles/omforent forståelse av behovet for en heltidskultur?

2 Har vi en klar og omforent forståelse av hvem som er berørt?

3 Har vi satt oss mål, og et klart ambisjonsnivå?
⭐Er målene klare for alle?
⭐Hvilke delmål skal vi ha underveis?

4 Har vi en plan for forankring?
⭐Politisk og administrativt,
⭐Forankring i annet plan- og strategiarbeid
⭐Hos tillitsvalgte og ansatte

5 Har vi oversikt over hvem som skal involveres i prosessen – og til hvilket 
tidspunkt?

6 Har vi arenaer i organisasjonen for å skape gode og involverende prosesser?

7 Har vi en plan for videre oppfølging, hvem – og hvordan?
⭐Hva kreves av ressurser (tid, kompetanse, økonomi)
⭐Hvordan skal vi implementere videre arbeid
⭐Hvordan vet vi at vi er på rett vei?

Heltidserklæringen etter Moland



Gruppeoppgave

Hvor godt mener dere at helse og omsorg er rigget for å skape 
heltidskultur?

I: Gjør først en individuell refleksjon. Vurder hvert punkt på en skala fra 
1 – 6. Der 6 er best og 1 er dårligst. (4 min)

R: Hver deltaker legger frem sin vurdering. 1-2 min pr deltaker. 
(10 min)

G: Drøft dere frem til gruppens felles vurdering av situasjonen. Begrunn og 
foreslå grep for å styrke organisasjonen i å skape heltidskultur. (15 min)

Hvordan sikrer vi moment fra 
deltakelsen i Nytt Blikk inn i dette 
arbeidet?



Vi gjør oss klar til middag kl. 19.00



BTV nytt blikk samling 1
nettverk 2
1. februar 2018



KL. 08.30 God morgen – refleksjon over gårsdagen

Kl. 08.45 «Formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret – eller 
toppledelsens forlengede arm?». Undervurderer vi betydningen av ledelse 
24/7/365?
Jørgen Worum

Kl. 09.30 Pause

KL. 09.45 Deltidsfloken – a Wicked problem
Geir og Hildegunn- hva har vi sett i det siste?

Kl. 10.30 Kommunevist gruppearbeid inkludert pause

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.15 Vi deler på tvers. Henter ideer og inspirasjon i det videre arbeidet. Gallerivandring

Kl. 13.15 Faser i arbeidet med å skape heltidskultur – hver kommune vurderer sitt arbeid så 
langt. 

Kl. 14.00 Gjennomgang av hjemmearbeid

Kl. 14.30 Oppsummering og vel hjem



KL. 08.30 God morgen – refleksjon over gårsdagen

Kl. 09.00 «Formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret – eller 
toppledelsens forlengede arm?». Undervurderer vi betydningen av ledelse 
24/7/365?
Jørgen Worum

Kl. 10.00 Pause

KL. 10.15 Deltidsfloken – a Wicked problem
Geir og Hildegunn- hva har vi sett i det siste?

Kl. 10.40 Kommunevist gruppearbeid. Vi gjør en kulturvurdering.

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.15 Vi deler på tvers. Henter ideer og inspirasjon i det videre arbeidet. Cafedialog.

Kl. 13.15 Faser i arbeidet med å skape heltidskultur – hver kommune vurderer sitt arbeid så 
langt. 

Kl. 14.00 Gjennomgang av hjemmearbeid

Kl. 14.30 Oppsummering og vel hjem



God morgen – refleksjon over gårsdagen



Hva mener du vil være gode kjennetegn 
på heltidskultur i deres kommune?

I: 1 minG: 5 min



Med bakgrunn i det dere snakket 
om til nå og slik dere kjenner 
situasjonen i egen kommune :

Hvor lang tid tror du det vil gå før 
dere har skapt heltidskultur i deres 

kommune?



Vi lager et diagram

1-3 år--------------------4-7 år--------------------8-12 år---------------Tvilerne-à

Still deg opp der din vurdering

passer i diagrammet



Vi lager et diagram

1-3 år--------------------4-7 år--------------------8-12 år---------------Tvilerne-à

Diskuter med sidemann/-kvinne 

hvorfor du har valgt å stille deg der du er.  



«Formann i motstandsbevegelsen og fremst i 
hylekoret – eller toppledelsens forlengede 
arm?» Undervurderer vi betydningen av 
ledelse 24/7/365?
Jørgen Worum, tidligere enhetsleder Levanger 
kommune



Ha fokus på det dere strever med i egen kommune. 

Ide 1 Ide 2 Ide 3

ide 4
Hva hører du? 

Hva er relevant for 
din kommune?

Ide 5

Ide 6 Ide 7 Ide 8



Pause



Deltidsfloken – a Wicked problem
Geir og Hildegunn- hva har vi sett i det siste? 
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Helse og omsorg: alle ansatte i turnus  i hele landet
2011 - 2016

PAI, KS 2016
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Mestringsklima? 

Rolleklarhet?
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Innvilgede krav 2013-2017 i årsverk
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Totalt innvilgede krav 2013-2017 i årsverk
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Krav fordelt mellom avdelinger i årsverk

7,65

3,54

3,24

3,22

2,65

2,56

2,43

2,09

2,02

1,87

1,46

1,46

1

0,74

0,62

0,6

0,59

0,58

0,54

0,31

0,3

0,13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hønefoss omsorgssenter

Krokenveien

Hvelven omsorgssenter

Sentrum hjemmetjenester

Hov gård

Integrerte tjenester Nes

Hov hjemmetjenester

Fossetorget

Sagatun

Tyribo

Hvelven 89

Færden

Ausjord F/G

Austjord

Nes

Sagaveien

Slettåkerveien

Heradsbygda

Hov alle

Hallingby hjemmetjeneste

Sokna

Lund/Truls

Diagramtittel



Forholdet mellom assistenter og de med 
fagutdanning 2013-2017

Fagutdanning
45 %

Assistent
55 %



Gruppearbeid



Har vi en kultur som gir rom for heltid?

Fra deltidskultur til heltidskultur 

via
HELTIDSKOMPETANSE

Eller «kunnskap om heltid---
å KUNNE SKAPE HELTID»



Kommunevist gruppearbeid
1. Vi jobber sammen i grupper på 5 - 6 

deltakere. Velg en som fører pennen. Tegn 
ned kulturdugnad skjemaet på et flippover ark.

2. Hvert gruppemedlem reflekterer først 
individuelt i to minutter. Noter ned.

3. Et minutts innlegg fra hvert gruppemedlem –
hva er mine innspill? Lytt til hverandres 
innspill, noter ned alle innspillene i de rutene 
de hører hjemme. Ca. 10 min.  

4. Refleksjon i gruppa i 15 min. Lag en plakat og 
forbered dere på å presentere det i 
cafedialog. 

5. Velg en vert som presenterer egen vurdering 
på bordet ( flipover med kommunenenavn). Bli 
enige om hvordan dere fordeler dere i 
cafedialogen. 

Ta utgangspunkt i at 
dere skal skape 
heltidskultur i egen 
kommune. 

Hvilke kulturelle 
trekk er det i 
kulturen som 
understøtter eller 
motvirker det å 
skape 
heltidskultur?

Roller: Ordstyrer, 
viddevakt, sekretær



Gruppearbeid
Vi tar en vurdering av kulturen i vår kommune

























LUNSJ



Vi besøker hverandre... 
Og blir bedre kjent



Cafedialog

1. Kommunevis: bli enige om hvilke kommuner 
der vil besøke, velg vert på eget bord

2. Vi «Høster» fra andres erfaringer Lytt og still 
utdypende spørsmål mens verten utdyper 
fortellingen. Noter gode ideer og innspill i et 
notat.

3. Gi innspill til vertskommunen.
4. Samles i egen kommunegruppe og dele 

«innhøstingen». Hva kan vi nyttiggjøre oss i 
egen kommune framover?

2 minutter

Roller:
- viddevakt- ordstyrer- «vert»- tidtaker



1. Kommunevis: bli enige om hvilke 
kommuneplakater der vil besøke, velg vert

2. Vi «Høster» fra andres erfaringer Lytt og still 
utdypende spørsmål mens verten utdyper 
fortellingen. Noter gode ideer og innspill i et 
notat.

3. Gi innspill til vertskommunen.
4. Samles i egen kommunegruppe og dele 

«innhøstingen». Hva kan vi nyttiggjøre oss i 
egen kommune framover?

2 x 12
minutter

Roller:
- viddevakt- ordstyrer- «vert»- tidtaker

Cafedialog

2
vendinger



1. Kommunevis: bli enige om hvilke 
kommuneplakater dere vil besøke, velg vert

2. Vi «Høster» fra andres erfaringer Lytt og still 
utdypende spørsmål mens verten utdyper 
fortellingen. Noter gode ideer og innspill i et 
notat.

3. Gi innspill til vertskommunen.
4. Samles i egen kommunegruppe og dele 

«innhøstingen». Hva kan vi nyttiggjøre oss i 
egen kommune framover?

Roller:
- viddevakt- ordstyrer- «vert»- tidtaker

10 
minutter

Cafedialog



Pause



Faser i arbeidet med å skape heltidskultur
ved Hildegunn Andreassen, KS-K



Nåsituasjon Ønsket framtidig 
situasjon (mål)

Erkjenne behov 
for endring

Forutsetning for forbedring / utvikling 



Nåsituasjon Ønsket framtidig 
situasjon (mål)

Erkjenne behov 
for endring

Forutsetning for forbedring / utvikling er at de som blir 
berørt av endringen utvikler en felles forståelse for…..

Hv
em

?
H

vordan?



Å skape heltidskultur er en 
organisasjonsendring







Innvilgede krav 2013-2017 i årsverk
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Vi jakter på 

den gode arbeidsdagen



Vi starter jakta på den gode vakta!

Tenk etter og finn frem til en vakt 
som du opplevde den gode flyten 
og som vi jakter på i den gode 
sirkelen:

– Hva kjennetegnet denne 
vakta?

– Hva var det som gjorde at 
denne vakta ble opplevd 
som så bra?

IGPNoter ned dine refleksjoner



Arbeidsformen i nettverket
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Utviklingsarbeid heltidskultur i egen kommune
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Koordinatorrollen

• Tett på egne kommunes prosesser
• Tydelig endringsagent i egen kommune
• Kunne formidle status i arbeidet i egen kommune
• Være bindeledd mellom egen kommune og nettverket

Hver kommune sender en e-post til merethe.taang@ks.no
med navn, rolle og kontaktinformasjon innen 1. mars 2018.



PAI tall - aktuelle indikatorer
• Andel heltid/deltid stillinger og ansatte
• Stillingsprofil og utvikling over siste 5 år med og uten merarbeid
• Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
• Stillingsstørrelse etter aldersgrupper
• Tall på nyansatte (gjennomsnitt stillingsstørrelse og andel heltid)
• Mye mer...

Innenfor sektor, 
på tvers av sektorer, 
på tvers av kommuner

Gir mulighet til sammenligning med:
• Nasjonale tall
• Nettverkstalls tall
• Andre kommuner i nettverket
• på tvers av sektorer i egen kommune
• Mellom ukentlig arbeidstidsgrupperBlir sendt ut i forkant av 

koordinatorsamlingen 24. april 18









Oppsummering og gjennomgang av 
hjemmearbeid



Arbeidsbok del 1

OBS ved innsending til KS – konsulent; skriv i emnefelt Outlook: 
Arbeidsbok Nytt blikk Rogaland , kommunenavn

Se eget dokument sendt ut. 

Hjemmelekse 



Vel hjem J


