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DET STORE HELTIDSVALGET
Kommunesektoren bærer preg av en deltidskultur, særlig i pleie- og omsorgsektoren. Mye deltid er
uheldig for kvaliteten på tjenestene og for muligheten for å rekruttere tilstrekkelig og kompetent
arbeidskraft. Videre er deltidsarbeid over tid uheldig for den enkelte arbeidstaker, både med tanke
på muligheter for inntekts- og kompetanseutvikling og framtidige pensjonsrettigheter. En
heltidskultur vil styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, samtidig som det også vil tiltrekke seg flere
menn til sektoren.
I et brukerperspektiv er det av stor betydning at kommunesektoren blir organisert med hele
stillinger. Ved at flertallet jobber heltid vil brukerne oppleve større forutsigbarhet og trygghet i
hverdagen, ved at de får færre å forholde seg til og møter ansatte som de kjenner godt og som
kjenner deres situasjon. Mer heltid gir også færre rapporteringspunkter og overføring av
informasjon. Mer heltid frigjør tid til brukerrettet arbeid, og sikrer større kontinuitet både for
brukere og ansatte.
Til tross for politisk oppmerksomhet og mange tiltak de senere år, har ikke deltidsandelen sunket
nevneverdig. I april 2012 la Fafo fram rapporten «Hvordan kan kommunene tilby flere
heltidsstillinger», utarbeidet på oppdrag fra KS. I forbindelse med rapporten inviterte KS
Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta til å «ta det store heltidsvalget». Dette initiativet er
fulgt opp av partene gjennom 4 dialogmøter.
Partene har på denne bakgrunn kommet fram til en felles retning på arbeidet med å skape en
heltidskultur i sektoren:

•

Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og
kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen.

•

De gode og hensiktsmessige løsninger for å utvikle en kommunal heltidskultur må finnes
lokalt. Det lokale handlingsrommet må tydeliggjøres og tas i bruk, innenfor sentralt fastsatte
rammer.

•

Tjenestene i kommunal sektor kan organiseres med et mangfold av arbeidstidsordninger som
er tilpasset brukernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedagene og
i helg.

•

En heltidskultur skal bygges på arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse, verne- og
velferdsmessige behov. Arbeidstidsordningene skal muliggjøre full yrkesdeltagelse frem til
pensjonsalder.

•

Kommunene må selv finne løsninger for hensiktsmessig bemanning, der det tas høyde for
virksomhetens faktiske behov.

•

Ledige deltidsstillinger bør brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte framfor å
lyse ut ny deltidsstilling. Dersom det likevel vurderes hensiktsmessig å lyse ut stillingen, bør
den lyses ut somfull stilling.

•

For at kommunesektoren skol være en attraktiv arbeidsplass i framtida, er det er viktig at
nyutdannede tilbys faste hele stillinger.

I tillegg ønsker partene å følge utviklingen tett i kommuner som gjennom ulike tiltak jobber godt med
å utvikle heltidskultur. Partene i tariffoppgjøret 2012 nedsatte et sentralt utvalg som skal foreslå
konkrete tiltak for å nå målet om en heltidskultur i hele kommunesektoren.
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