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Dokumentasjon fra temaverksted i heltidskultur 8. mai 

 
 

 

 
Konferansier Erling Due Bergseth fra Empo TV hadde i forkant besøkt Greverudåsen boliger for 
funksjonshemmede i Oppegård for å finne ut hvordan deltidsarbeid påvirker hverdagen deres.  
Filmen kan du se her. 

 

 

 

Å få bukt med deltidskulturen i helse- og omsorgssektoren har vist seg svært utfordrende. De 

fleste heltidstiltak har begrenset potensial; kommunene når etter hvert et platå hvor de ikke får 

økt stillingsstørrelsene ytterligere.  

 

På temaverkstedet i heltidskultur var målet å dykke enda dypere ned i materien og se på hvordan man 

kommer videre når all gevinst tilsynelatende er hentet ut. Mange av heltidskommunene har erfart å 

måtte rykke tilbake til start på grunn av motstand blant ansatte eller manglende forankring 

oppover i systemet. Den viktigste lærdommen fra programmet om hvordan man motvirker 

dette er at det ikke gir gevinst å hoppe rett på løsningen. Det er viktig å skaffe seg et godt 

kunnskapsgrunnlag, både om behov i tjenesten, hvordan organiseringen fungerer/ikke fungerer i dag, 

brukernes erfaringer og de ansattes ønsker og innspill, før man bestemmer løsning. De fleste 

kommuner gjennomfører i dag en kartlegging av ufrivillig deltid, men hvordan gjøres denne? Gir den 

et godt nok grunnlag for arbeidet? 

 
 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/prosjekter/sammenomenbedrekommune.html?id=635606
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Sesjoner i plenum 

 

Skap gode dager med heltid 
Varaordfører Tove Paule, Drammen kommune.

 

Varaordfører Tove Paule ønsket velkommen til 

temaverksted for heltidskultur. Drammen kommune 

er med sine ca. 66 000 innbyggere og 4400 ansatte 

en av de største deltagerkommunene i Sammen om 

en bedre kommune. 

 

Ved å tenke smartere og drive kompetansehevende 

tiltak er Drammen på god vei til å lykkes i sitt 

arbeid for heltidskultur. 

 

Hovedmålet i prosjektet:  

I størst mulig grad å avskaffe uønsket deltid i 

Drammen kommune. 

 

Effektmål:  

 Andel ansatte med uønsket deltid skulle reduseres med 30 prosent innen 

utgangen av 2013. 
Resultat: Andel ansatte med uønsket deltid blant dem som var ansatt ved prosjektets 

start er sannsynligvis redusert, men prosjektet har ikke nådd sitt mål om 30 prosent 

reduksjon i uønsket deltid. Det er stor turnover, og hele tiden et tilfang av ansatte til 

stillinger som de definerer som for små.  

 Andel ansatte med stillingsbrøk under 50 prosent skulle reduseres. 
Resultat: Antall ansatte i store stillingsbrøker har økt i prosjektperioden, og Drammen 

har høy gjennomsnittlig stillingsbrøk sammenlignet med andre kommuner. 

Kommunen har imidlertid ikke helt lykkes i å redusere antall ansatte i de små 

stillingsbrøkene.  

 

 Tre tiltak:  

1. Kompetanseutvikling (fra ufaglært til faglært) 
Resultat: 37 ansatte har gjennomgått og bestått utdanning som helsefagarbeider. Alle 

som ønsket å delta og som tilfredsstilte kravene, fikk plass. Dette tiltaket har i 

etterkant blitt evaluert som meget positivt både av arbeidstager, arbeidsgiver og 

utdanningsinstitusjonen.  

 

2. Utvikle et sett nye arbeidstidsordninger som kunne bidra til større stillingsbrøker 

og tilpasses den enkelte arbeidstakers livsfase. 
Resultat: Drammen er den kommunen i programmet som har testet ut flest arbeidstids-

ordninger: samarbeidsturnus, langvakter, økt grunnbemanning gjennom overbooking i 

turnus, årsarbeidstid, arbeid på tvers, økt helgefrekvens og 2+2+3. Av disse er det bare 

2+2+3 som ikke videreføres. Langvakter, arbeid på tvers og økt grunnbemanning er 
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ordninger som så langt har gode resultater. Disse vil bli videreutviklet i 2014 og 2015.  

 

3. Vikarpool  

Resultat: Etter omorganisering ble tiltaket vikarpool erstattet av bemannings-

konsulenter i hver enhet. Svært gode resultater: kommunen bruker mye mindre tid til 

innleie av vikarer. Flere hevder at innsparingen i tidsbruk ligger mellom 25 og 35 

prosent, noe som er svært mye. Å planlegge i stedet for å drive hasteinnleie har også 

svart seg økonomisk.  

 

Suksesskriterier for gjennomføringen av prosjektet:  

 Tydelige mål, og en felles forståelse av disse. 

 God forankring gjennom godt trepartssamarbeid. I Drammen har partssammensatt 

samarbeidsutvalg vært styringsgruppe for prosjektet. Slik har arbeidstaker-

organisasjonene, hovedtillitsvalgt, gruppelederne for de politiske partiene og rådmann 

hele tiden fått direkte informasjon og kunnet følge prosjektet tett. 

 Faste møter og tett dialog mellom lederne og bemanningskonsulentene.  

 Tydelig avlaring av roller og oppgaver. 

 At lederne har en positiv holdning til organisering og gjennomføring. 

 

Utfordringer: 

 Til dels høy turnover både i ledelse og ute i virksomhetene.  

 Et utall lover, regler og avtaler som skal tas hensyn til. Det blir utfordrende å være 

tillitsvalgt når avtaleverket ikke er i tråd med arbeidstagerens ønske.  

 Ledere som ikke ønsker og evner å stå i omstilling som de ansatte ønsker. 

 Økonomi. Stramme budsjetter spiller inn på valg av ordninger og hvilke muligheter 

man benytter seg av.  

 

Selv om programperioden nå er over for Drammen, jobber den nye utviklingsenheten Skap 

gode dager videre med uønsket deltid. Mål og tiltak fra prosjektet beholdes. I Sammen om en 

bedre kommune fortsetter de med Prosjekt i tilrettelagte tjenester.  

 

Last ned prosjektplan for Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg i Drammen (PDF). 

  

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Prosjektplan_for_prosjekt_i_tilrettelagte_tjenester_Drammen.pdf
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Hvorfor trenger vi mer heltid i kommune-

Norge? 
Statssekretær Kristin Holm Jensen. 
 

Jensen understreket at jo bedre mulighet for faglig utvikling, 

desto bedre kvalitet får vi. Mer heltid gir større faglighet og 

gir ansatte mulighet til å styrke sin faglighet sammen med 

stabile kolleger over tid. Heltid gir de ansatte en lønn å leve 

av, og forutsigbarhet i hverdagen, blant annet for å kunne 

planlegge familielivet.  Det å være standby på innkallingsvakt 

går kanskje greit i en periode i livet, men er mer utfordrende 

når man lever i en familie med barn og ektefelle.  

 

Holm Jensen viste til at vi vet at mye av årsaken til uønsket 

deltid ligger i det faktum at en del også ønsker deltid. Det er 

viktig at politisk 

ledelse også husker på 

at ansatte i perioder av 

livet kan trenge den 

fleksibilitet som ligger 

i ønsket deltid. Dette 

er også en rettighet 

som fagbevegelsen 

har kjempet for. Det er viktig å avveie behovet for deltid mot 

ønsket om heltid. Målet er likevel å tilrettelegge for at flest 

mulig kan jobbe mest mulig, slik at vi kan få glede av deres 

arbeidskraft og kunne gi gode tjenester 

 

Statssekretæren viste til at Drammen er en foregangskommune 

på feltet, men at også andre kommuner har oppnådd gode 

resultater. Kommunene greier å lage strukturer som både gir 

lederne bedre tid til faglig ledelse og reduserer tidsbruken til å 

administrere vikarbruk.  

 

Regjeringen har et viktig prosjekt som handler om å forenkle 

og forbedre offentlig 

sektor. Ett av tiltakene 

der å frigjøre mer tid 

til kjerneoppgavene.  

Ledere, særlig i helse- 

og omsorgssektoren 

har viktigere oppgaver 

enn å skaffe vikarer og sy sammen turnusplaner. 

Bemanningskonsulentene i Drammen kommune ble trukket 

fram som et godt eksempel i denne sammenhengen. At man 

har klart å redusere administrasjonstiden fra mellom 30-50 

prosent og ned til 10 prosent, har stor betydning for lederne.  

  

”Målet er å tilrettelegge for 

at flest mulig kan jobbe 

mest mulig, slik at vi kan få 

glede av deres arbeidskraft 

og kunne gi gode tjenester” 
 

”Viktig å legge til rette 

strukturer som gir lederne 

bedre tid til faglig ledelse 

og reduserer tidsbruken til 

å administrere vikarbruk.” 

Kristin Holm – Jensen er 
statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
Hun har også ledet hovedutvalget 
for helse- og omsorg i Oppegård 
kommune og vært helsepolitisk 
rådgiver for Høyres 
stortingsgruppe. 

 

 

Erling Due Bergseth jobber som 
reporter i EmpoTV. Han er også 
kjent fra OL sendingene til NRK og 
programmet Brille. I Drammen 
ledet han oss gjennom første del av 
temaverkstedet. 
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Hva skal til for å lykkes? 

Jensen viste til at vi nå er halvveis i Saman om programmet. Nå jobber fagressursene med å 

dykke ned i ulike kommuner for å høste erfaringer og vise resultater som andre kan lære av. 

En av erfaringene er at samarbeidet mellom tillitsvalgte/ansatte, politikerne og lederne i 

kommunene er en nøkkel til å lykkes. Statssekretæren understreket at det er denne 

regjeringens generelle holdning at de tror på trepartssamarbeidet, og ønsker å videreutvikle 

trepartssamarbeidet.  Holm Jensen uttrykte at vi får best resultater og bedre offentlige 

tjenester hvis vi samarbeider.  Så betyr ikke det at vi er enig om alt, men at vi i 

utgangspunktet ønsker å finne løsninger i fellesskap.  

 

Statssekretær Jensen stilte spørsmålet: Hva er det som gir resultater på heltidskultur i forhold 

til det vi har erfaring med så langt i programmet? Erfaringen har vist at det er de kommunene 

som bruker tid på å definere hva som er hensikten med prosjektet, som får resultater. For å 

lykkes må hensikten og formålet ikke bare være forankret hos ledelsen, men også hos de 

ansatte gjennom aktiv medvirkning helt fra starten. Ansattes erfaring, kunnskap og innsikt i 

tjenestene er viktige bidrag i utviklingsarbeid.  

 

Statssekretæren trakk fram Songdalen kommune, som har forbedret gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse med 10 prosentpoeng gjennom god kartlegging og tid på å forankre og ha 

gode tiltak.  Statssekretæren viste også til erfaringene fra Sørlandet Sykehus, hvor ansatte 

jobber på tvers av avdelinger og enheter noe de mener har styrket fagkompetansen og 

brukerforståelsen.  

 

Alternative arbeidstidsordninger en noe av nøkkelen til å få til flere heltidsstillinger, noe vi 

blant har erfaringer med fra Bergen.  De ansatte oppgir at de er fornøyd, og resultatene for 

beboerne er gode.  Statssekretæren uttrykte at hun er positiv til at fagforeningene vil 

samarbeide og er fleksible i forhold til å imøtekomme lokale behov.  Hun uttrykte håp om at 

man i framtiden også kan ha et konstruktivt samarbeid. Fleksibilitet må til for å finne bedre 

løsninger, og hun understreket at dette var ment som en vennlig og hyggelig oppfordring til 

tillitsvalgte om å fortsette det gode samarbeidet.  Til slutt ønsket hun lykke til med samlingen 

og understreket at regjeringen følger med på arbeidet som gjøres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Suksess: 

- Bruke tid på å definere hensikt med prosjektet.  

- Samarbeid mellom tillitsvalgte/ansatte, politikere og ledere 

- Sikre aktiv medvirkning og forankring 

- Bruke tid på å definere behov 

- Alternative arbeidstidsordninger og arbeid på tvers 
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Fleksibilitet gir økt brukerforståelse og 

bedre kompetanse 

Prosjektleder Paula Axelsen og fagutvikler Kjersti 

Johnsen, Sørlandet sykehus. 

 
 

Stor deltidsproblematikk 
Paula Axelsen forteller: - Sørlandet sykehus består av tre 

sykehus, Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Prosjektet 

startet på sykehuset i Arendal. Vi hadde et ekstravaktkontor 

med en ansatt som formidlet vakter fortløpende til folk som 

hadde deltidsstillinger på sykehuset fra før av. Han lå med 

telefonen på nattbordet… 

 

Forutsigbarhet, men lite fleksibilitet 

Det var ønskelig med mer forutsigbarhet både for ansatte og 

for arbeidsgiver. Vi hadde et forprosjekt hvor behovet ble 

kartlagt, og spurte de ansatte som gikk i deltidsstilling om de 

kunne tenke seg å jobbe på flere poster. Det var det nesten 

ingen som ville De tok vakter der de allerede jobbet, derfor var 

det veldig tette skott mellom postene, og lite fleksibilitet. De 

var skeptiske til å jobbe på flere enheter. Også enhetslederne 

var skeptiske, vi måtte forsikre dem om at de stort sett skulle 

få de samme folkene. De som tok vaktene skulle få 100 

prosent arbeidsforhold og fast stilling.  

 

Bemanningsenhet 

Det ble opprettet en bemanningsenhet og lyst ut stillinger. Det 

ble lovet 100 prosent fast stilling, men man måtte være villig 

til å jobbe på flere poster. Det var mange som søkte da de først 

ble lyst ut. De måtte forplikte seg til å jobbe på tre til fem 

poster, og ta to ekstra helger hvert år. Dette var ikke noe 

problem for noen av dem. Gevinsten så langt er 100 

prosentstilling for 20 mennesker bare i Arendal. 

 

Kompetanse 

Vi synes det var viktig å legge stor vekt på kompetanse hos de 

ansatte på bemanningsenheten. Med så høy og tilfeldig 

vikarbruk som vi hadde tidligere, fikk tilbudet en veldig ujevn 

kvalitet. Hovedmålet var å redusere ufrivillig deltid, men 

delmålet kompetanse var like viktig. Vi skulle ha like god, om 

ikke bedre kompetanse enn den som fantes ute på postene. 

Hvis de ansatte fra bemanningsenheten skulle ha tillit på 

postene, måtte de være gode. De skulle jobbe på flere steder og 

måtte føle seg trygge.  

 

Breddekompetanse og spisskompetanse 

Fagutvikler Kjersti Johnsen forteller: Det vi opplever er at de 

ansatte har blitt dyktige generalister. De får en bredde, men 

”Felles bemanningsenhet 
Sørlandet sykehus 2012-2014” 
er del av Arbeidsdepartementets 
satsing mot ufrivillig deltid. 
Prosjektet avsluttes nå, og det 
diskuteres om det skal opprettes 
en felles bemanningsenhet for 
hele Sørlandet sykehus.  

 

 

Oppsummering: 
 
- Fleksiturnus 

- Viktig med 
kompetanseoppbygging for å 
skape trygghet 

- Bedre tjenester da vikaren er 
kjent 

- Mindre ressursbruk til å skaffe 
vikarer 

- De som arbeider i bemannings-
enheten får større forståelse for 
pasientforløpet da de jobber på 
ulike avdelinger 

Refleksjon: 

Sykehuset kaller enheten 
bemanningsenheten. Noen 
kommuner oppretter 
ressurspooler, andre vikarpooler.  

Hvor ville du har vært ansatt? 
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spisskompetansen har de med seg fra det fagfeltet hvor de har jobbet lengst. De som arbeider i 

bemanningsenheten får opplæring ute på enhetene, og vi har en felles opplæringspakke i 

bemanningsenheten. Vi må ha kontinuerlig dialog om kunnskapsutvikling. 

 

Etter to år ser vi at de ansatte føler at de er ressurspersoner som sprer kunnskap på tvers av 

enheter. De kan komme med innspill til endring som blir godt tatt imot. 

 

Gevinster 

Fleksiturnus, kompetanseheving, avlastning, kjentmannsfaktor, fleksibilitet. 

 

Lenke til presentasjonen til Sørlandet sykehus (PDF). 

 

 

På vei mot en heltidskultur 
Intervju med rådmann Vidar Skaaland, Songdalen kommune. 

 

Songdalen kommune har hatt den største økningen av stillingsstørrelsen i programmet. På to 

år, fra 2011 til 2013, har Songdalen klart å øke stillingsstørrelsen i med 10 prosentpoeng. 

Her forklarer rådmann Vidar Skaaland hvordan kommunen har oppnådd resultatene.  

  

- Hva har vært den største utfordringen i arbeidet med å få frem en heltidskultur? 
- Umiddelbart vil jeg si det var mangel på ressurser og penger. Vi er en relativt fattig 

kommune. Først bestemte vi oss for at alle små stillinger skulle bort, ingen under 40 prosent. 

Det hadde primært med hensyn til arbeidstakerne og pensjonsrettigheter å gjøre. Mange av 

våre medarbeidere var ganske komfortable med å jobbe deltid. 

 

Etter hvert som vi jobbet mer systematisk med deltidsproblematikken, så vi en rekke fordeler 

både for brukerne våre og de ansatte med større stillinger. I tillegg får vi en mer effektiv bruk 

av de midlene vi har til rådighet.  Nå er fokus snudd mot en heltidskultur, selv om det kanskje 

ikke betyr 100-prosentstilling for alle. Vi opplever også at folks holdninger endrer seg. Det er 

flere i dag som ønsker større stilling. Det henger nok også sammen med at 

barnehagedekningen hos oss har bedret seg.  

  

- Hva opplever du har vært det viktigste for å lykkes? 
- Jeg vil trekke fram tre faktorer. For det første trepartssamarbeidet. Vi har hatt stor nytte av et 

konstruktivt samarbeid mellom de folkevalgte, de tillitsvalgte og administrasjonen. Dette 

etablerte vi allerede i 2007, da vi deltok i Kvalitetskommuneprogrammet. Videre har en 

prosjektledelse med meget god forankring og tillit i organisasjonen hatt stor betydning hos 

oss. Sist, men ikke minst har vi hatt en åpen og god dialog, også om de tingene som har vært 

vanskelig. Dette har selvsagt med personkjemi å gjøre, men vi har investert i samarbeidet. 

  

- Har du noen gode råd til andre rådmenn som vil utvikle en heltidskultur? 
- Jeg er overbevist om at det er viktig å definere tydelige mål. Når disse er forankret hos 

partene og vi kan jobbe systematisk i fellesskap mot disse, da blir det også framdrift og 

resultater. I tillegg er det viktig å bruke kommuneplanen og handlingsdelen av økonomiplanen 

som styringsredskap. Der kan man sikre seg den nødvendige politiske forankringen.  

 

Lenke til Vidar Skaalands presentasjon (PDF). 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Soerlandet_sykehus.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Songdalen_temaverksted_heltidskultur.pdf
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”Jeg er overbevist om at det er viktig å definere tydelige mål. Når disse er 

forankret hos partene og vi kan jobbe systematisk med disse, blir det 

fremdrift og resultater”. 
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Hvordan få bukt med deltidskulturen og 

ta neste skritt på vei mot en heltidskultur?  
Forskningsleder Leif Moland, FAFO.       
 

Det har skjedd mye 
Moland forteller at det gjøres mye mer for å få til en 

heltidskultur i kommunene nå enn for noen år tilbake.  

Løsningene er kreative, og forskjellige tiltak kobles sammen. 

Det har blitt en økt forståelse for deltidsproblematikken, 

organisasjonen og sammenhengen mellom organisasjon og 

arbeidstid. 

 

Ukultur 
Moland mener at så lenge det er deltidskulturen som er den 

dominerende, er det snakk om en ukultur. Det er ifølge Moland 

grundig dokumentert at heltid er  

 Mer effektivt 

 Bedre for et flertall av de ansatte 

 Bedre for tjenestene. 

Har det vært bevegelse? 
PAI-tall fra 2012 – 2013 viser at litt over halvparten av de 

norske kommunene har økt heltidsandelen og at under 

halvparten har hatt en økning i gjennomsnittelig 

stillingsprosent. I Sammen om en bedre kommune er 

resultatene mer positive i dette tidsrommet. 3 av 4 kommuner 

har økt heltidsandelen, og 4 av 5 har økt stillingsandelen. Men 

hvordan ta det neste skrittet?  

 

Driverne 
Selv kommuner som arbeider bra og har oppnådd gode tall 

opplever at arbeidet med heltid går i sneglefart. Hvordan 

kommer man videre? Ifølge Moland har mange av de viktige 

driverne ikke blitt utnyttet. Kommunene må stille seg følgende 

tre spørsmål:  

1. Har kommunen skjønt det? Har administrativ og politisk 

ledelse kunnskap om gevinstene ved heltid og/eller synes de 

det er verdt bryet å høste dem? 

2. Har kommunene nødvendig endringskompetanse? Det er 

ikke lett å endre kulturer. Man må tørre å se på mulighetene. 

3. Er de ansatte motivert? Mange er det, men hvordan få 

med flere?  

 

Ytterligere drivere som virker inn kan for eksempel være at 

ikke alle bestemmer over egen situasjon. For enkelte passer 

rett og slett ikke heltid inn med hjemmesituasjonen.  

  

 

- Økt forståelse for 
sammenhengen 
mellom 
organisasjon og 
arbeidstid 

 

- Sammen om en 
bedre kommunene 
har bedre 
resultater enn 
øvrige kommuner 

 

- Men mange av 
driverne er ikke 
blitt utnyttet 
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Når det stopper opp, også for de ivrige… 
Det er gjerne to årsaker til at et heltidsprosjekt stopper opp: 

1. Dårlig forankringsarbeid. Man går altfor fort ut og har undervurdert deltidskulturen og 

motstanden. Man må forstå hjertene og sjela til folk, deres dagligliv.  

2. Tiltakene har et gitt potensial, og det blir brukt opp.  

Løsningen blir å fortsette med forankrings- og kulturarbeid, og prøve ut flere tiltak.  

 

Samarbeid og medvirkning 
Å involvere alle partene er forutsetningen for å få til noe. Der kulturer skal endres, må folk få 

lov til å mene noe, og ta del i arbeidet med å utarbeide og utvikle. Dette er den største 

utfordringen akkurat nå. De gode begrunnelsene er ikke nok. Molands oppfordring er å ta i 

bruk ett av de største suksessverktøyene i utviklingsarbeid, nemlig den gamle 

refleksjonsgruppen. 

 

Lenke til Leif Molands presentasjon (PDF) 

  

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Moland_temaverksted_heltid.pdf
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Verksted 

Mange av heltidskommunene har erfart å måtte rykke tilbake til start på grunn av motstand 

blant ansatte eller manglende forankring oppover i systemet. Den viktigste lærdommen fra 

programmet om hvordan man motvirker dette er at det ikke gir gevinst å hoppe rett på 

løsningen. Helt avgjørende for prosjektets forankring og suksess er at man i oppstarten av 

prosjektet bruker tilstrekkelig tid på å stille nye spørsmål, og at aktørene/eierne av 

utfordringen som skal løses får bidra med erfaring og kunnskap. Legger man ned et grundig 

arbeid i å definere behovet, vil dette generere nye og mer treffende problemstillinger og dertil 

mer optimale arbeidstidsordninger. For å oppnå resultater, kreves det videre at prosjektet har 

gode pådrivere og hjelpere. 

 

 
 

 

Selv om noen av verkstedene rekker over flere temaer, tar hvert av dem utgangspunkt i ett av 

de fem fundamenter for innovasjonsprosjekter: 

 

1. BEHOV: Hva er egentlig behovet vi skal løse? 

 

2. LØSNING: Skaper løsningen verdi for de som har behovet? 

 

3. PÅDRIVER: Har prosjektet en dedikert pådriver? 

 

4. TEAM: Jobber teamet godt sammen, og på lag med pådriveren? 

 

5. FORANKRING: Hvem må vi samarbeide med og involvere for å lykkes? 

 

  

http://www.sintef.no/SINTEF-Teknologi-og-samfunn/Prosjekter-i-SINTEF-Teknologi-og-samfunn/Prosjekter-SINTEF-TS-2013/N3---Kommunenes-Innovasjonsverktoy/
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Fundament 1: Behov 

 

Verksted: Heltid på brukernes premisser 
 

Formålet med verkstedet var å definere brukerne i arbeidet 

med heltidskultur, og finne måter som skaffer større innsikt om 

behovet. Mange kommuner har foretatt kartlegging av 

ufrivillig deltid for å skaffe innsikt om behovet. Men gir dette 

et godt nok grunnlag for å endre arbeidstidsordninger? Må vi 

også ta i bruk andre metoder for å lykkes i arbeidet med å 

skape motivasjon for endring? 

 

Se filmen Heltid på brukernes premisser, som Empo TV har 

laget for temaverkstedet.  

 

 

 Viktigste læring fra verksted: 

 Behov handler om innsikt i brukernes liv, forstå 

holdninger og opplevelse av dagens tjenester, og hva som skal 

til for å innføre noe nytt. Brukerne er både tjenestemottakere 

og tjenesteytere. 

 Når nye arbeidstidsordninger skal organiseres viktig at 

det er et organisatorisk fundament for endring. 

 Det eksisterer et mangfold av metoder for å skaffe 

innsikt. Hvilke metode som egner seg defineres ut i fra 

utfordringer tjenesteytere og tjenestemottakere definerer. 

 Viktige stikkord for brukere: Forutsigbarhet og 

kontinuitet 

 

 

 

- Hvordan definere konkrete utfordringer og utvikle 

en metode for å skaffe innsikt? 
Prosjektleder Astri Sjåvik, Kristiansund kommune. 
  
Kristiansund kommune arbeider med temaene 

kompetanseutvikling og heltidskultur i programmet, og deltar i 

innovasjonsnettverket.  

 

Et innsatsområde i prosjektet er Frei sykehjem. Prosjektet 

startet med en stor temadag, der ansatte og pårørende-

representanter var invitert. Formålet med dagen var å definere 

utfordringer som det skal arbeides med i prosjektet.  

 

Både pårørende og ansatte viste til tid som en utfordring. De 

ansatte opplevde at de hadde det travelt, og pårørende 

opplevde det som forstyrrende at det var mye løping i gangene. 

Det ble besluttet å foreta en tidskartlegging for å finne ut 

 

 

Utdrag fra filmen Heltid 
på brukernes premisser 

 

Forutsigbarhet og kontinuitet 

” Å kjenne navnet på de som 
steller meg er vanskelig. Det er 
forskjellige som steller meg. Det 
blir den og den. Det er mange av 
dem”. 
 Gerd Sønstelid, 96 år 

 

”Jeg har personalliste. Der står det 
hvem som kommer på dagvakt, 
kveldsvakt og nattevakt.  Men det 
er ikke alltid det står hvem som 
skal komme. Da må jeg spørre. 
Det går helt greit, men jeg liker 
best at det er fast ansatte eller 
noen jeg kjenner” 
 Hadvard Onstad 

 

”Det er lettere å forholde seg til 3 
enn 15 stykker. Det er det” 
 Tomm Roger Foss 

 

”Det har hendt jeg har gitt 
beskjed til dagvakta som 
kveldsvakta ikke har fått med seg” 
 Hadvard Onstad 

 

”Det hender jeg trenger hjelp 
også, men jeg skal ikke belaste 
betjeningen så mye. Jeg synes de 
er  flinke som de er” 
 Gerd Sønstelid 

 

”De som jobber her gjør det beste 
de kan, men det skulle vært flere 
faste stillinger i stedet for alle 
vikarene” 
 Hadvard Onstad 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/prosjekter/sammenomenbedrekommune/filmer/Heltid-pa-brukernes-premisser.html?id=759137
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hvordan tiden ble benyttet av den enkelte faggruppe. Det ble også besluttet at det skulle 

arbeides med organisering, kompetanse og heltid.  

 

Selve kartleggingsskjemaet til tidsregistreringen ble utviklet i samarbeid med de ansatte. 

Kartleggingen ble gjennomført over to uker. Det var stort engasjement rundt kartleggingen.  

 

Etter at prosjektleder hadde foretatt en enkel analyse av resultatene, ble det invitert til ny 

temadag. Denne hadde stort besøk av pårørende. Fremmøte blant ansatte var noe mindre, noe 

som antakelig kan tilskrives stort omfang av deltidsansatte. 

 

Resultatene viste at sammenhengen mellom arbeidsoppgavene og fagbakgrunn ikke var så 

stor som ønskelig. Pårørende fremhevet viktigheten av å ”se” pasienten og pårørende. Stoppe 

opp og være til stede, og gjøre pasientene trygge. Det virker betryggende på pårørende, og at 

det er kjente ansikter som kjenner pasientens historier. Ansatte vektla behovet for at 

arbeidsoppgavene i større grad skulle gjenspeile formell kompetanse. 

 

På bakgrunn av resultatene er det utviklet en handlingsplan med langsiktige og kortsiktige 

tiltak. 

 

På kort sikt: 

• Faste team 

• Primærkontakt 

• Økt opp med 40% avdelings-

sykepleierressurs. Tatt fra pleien. 

• Stillingsinstruks 

• Forbedre logistikken/ plassere ansvar 

• Holdninger 

 

På lengre sikt: 

• Øke tilstedeværelsen på stua – økt 

grunnbemanning 

• Tid til å utvikle gode system – økt 

grunnbemanning 

• Større stillinger, alternativ turnus 

• OU-prosess 

• Velferdsteknologi 

 

Lenke til Kristiansunds presentasjon (PDF). 

  

Oppsummering 

Eksempelet fra Kristiansund 

viser hvordan kommunen tok 

utgangpunkt i de lokale 

utfordringene, og designet en 

metode for å skaffe mer innsikt 

i disse utfordringene. Videre 

har kommunen tatt fatt i de 

grunnleggende forutsetningene 

i organisasjonen/fundamentet 

før større og mer omfattende 

endringer skal gjennomføres. 
 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Presentasjon_Kristiansund.pdf
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Tjenestedesign i praksis  
EGGs Design.  

 

Sigrun og Henning fra EGGs design holdt workshop i tjenestedesign. I fellesskap fikk 

deltagerne utvikle ideer til hvordan man kan etablere et godt fundament for å endre 

arbeidstidsordninger.  

 

I metoden de benytter starter man med å kartlegge tjenestene i kommunen, og hvem som er 

aktører og eiere. Deretter defineres en metode for å gå tettere inn på aktører/eiere 

(brukere/pårørende/ansatte). Gjennom denne metoden blir det stilt mer grunnleggende 

spørsmål enn dersom man kun går inn i en enhet med det formål å endre arbeidstids-

ordningen. Eksempelvis vil det være lettere å oppdage sammenhenger eller eventuelt 

manglende sammenheng mellom tjenester.  

 

Det finnes et mangfold av metoder for å gå tettere inn på aktører/eiere. Noen metoder har en 

”breddetilnærming”, mens andre fokuserer på ”dybde”, og bruker mer tid på noen få brukere. 

Eggs anbefalte at man velger informanter (2-4) som representanter for ytterpunktene.  

 

 
 

 

 

 

De ulike metodene tilpasses også hvor i prosessen man befinner seg:   

 

Eksempel:  

Hente inn: Intervjuer med brukere/pårørende/ansatte til observasjoner av ”brukerreisen”. 

Systematisere: Oppsummere intervjuer/undersøkelser, sette opp idékasser til å etablere 

grupper som systematiserer og tematiserer. 

Benytte: LØFT metoder, ”Fail fast”, LEAN. 

 

Lenke til oppsummering fra EGGs design (PDF). 

  

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Heltid_paa_brukernes_premisser_Eggs_Design.pdf


16 

 

Fundament 2: Løsning 
 

Forskningsleder Tomas Eric Nordlander, SINTEF. 

Verksted: Har vi tenkt turnus ferdig? 
 

Tomas Eric Nordlander forsker på optimalisering av tjenester. 

Kort fortalt dreier optimalisering seg om å finne effektive 

løsninger på veldig komplekse ressursproblemer som involverer 

mange løsninger.  

 

Ressurser kan i denne sammenhengen være personal, lokaler, 

biler, utstyr, osv. Nordlander viste at det matematisk finnes et tilnærmet uendelig antall 

mulige løsninger for optimalisering av planer. Dette kan være alt fra enkle utfordringer med å 

planlegge kjøreruter for hjemmetjenesten, til mer komplekse turnusskjemaer. Optimalisering 

handler om å gjøre planleggingen mer effektiv, og det finnes dataverktøy som kan bidra til å 

løse oppgavene.   

 

Mange hensyn  

Nordlander viste hvor komplekst 

turnusplanlegging egentlig er og 

hvor mye det skal tas hensyn til i 

denne planleggingen. Han snakket også om at input til hvordan en turnus skal se ut er nettopp 

hvordan tjenesten er organisert.  

 

Viktige spørsmål å stille før man planlegger selve turnusen er: 

 Hvor mange skift skal man egentlig ha?  

 Er skiftene tilpasset behovene i tjenesten?  

 Er det for eksempel optimalt at alle går like skift, eller kan man tilpasse skiftene slik at 

de overlapper mer og er bedre tilpasset behovene i tjenesten?  

 

Turnusverktøy 

De fleste turnusverktøy som er i omløp i Norge 

har ikke innebygget optimering. I realiteten er de 

bare en digitalisering av et whiteboard for 

manuell planlegging. I beste fall har de et 

program som kan sjekke lovligheten av den 

manuelle turnusen. Sannsynligheten for å finne 

effektive bemanningsplaner og turnus manuelt 

(med alle mulige løsninger å undersøke) - er 

ytterst usannsynlig.  

 

Noen leverandører som opererer i det norske markedet tilbyr optimaliseringsløsninger, men 

det er få som etterspør disse løsningene. Svenske kommuner og foretak har i større grad tatt 

disse løsningene i bruk. Kanskje er det slik at kommuner bør bli tøffere bestillere av verktøy 

for turnusplanlegging? Eller kanskje bør dette koordineres bedre på tvers av kommuner?  

 

Lenke til Nordlanders presentasjon (PDF).

Optimalisering dreier seg om finne effektive 

løsninger på veldig komplekse ressurs 

problemer som involverer mange føringer.  

De fleste turnusverktøy som 

benyttes har ikke innebygget 

optimering. Bør kommunene bli 

tøffere bestillere av verktøy? 

Kan dette koordineres bedre på 

tvers av kommuner? 

 
Tomas Eric Nordlander 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Saman_om_verksted_4_Nordlander_Sintef_Har_vi_tenkt_turnus_ferdig.pdf
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Verksted: Økonomiske gevinster og kostnader ved heltid 

 

Agenda Kaupang har i samarbeid med 

Drammen og Spydeberg kommune 

utviklet et Excel-verktøy for beregning 

av gevinster og kostnader ved heltid. 

Foruten Drammen og Spydeberg har 

også modellen blitt testet i Hamar og 

Time kommune.  

 

Modellen tar utgangspunkt i fjorårets 

regnskap, og viser konsekvensen ved 

endringer i arbeidstidsordning. I 

modellen er det mulig å teste ulike 

alternativer for å få synliggjort hvilket 

handlingsrom den enkelte enhet har, og 

forventet effekt av endringer. Dette gir nyttige refleksjoner, og et bedre beslutningsgrunnlag 

for innføring av nye turnusordninger.  

 

Noen av kommunene som har testet modellen har fått en aha-opplevelse når de sammenligner 

planlagt bemanning opp mot faktisk bemanning, fordi tallene viser at overtiden var mye 

høyere enn det som opprinnelig var satt opp i turnus. I slike tilfeller vil det svare seg å øke 

den faste bemanningen, noe som igjen kan åpne for økning av stillingsstørrelse.  

 

Faktorer som ligger inne i modellen: 

 Direkte økonomiske konsekvenser 

(lønnsutgifter) 

 Indirekte økonomiske gevinster (Tiden 

ledere, sekretærer og medarbeidere bruker 

på å fylle opp turnus og følge opp ansatte) 

 Konsekvenser for medarbeidere (antall 

ansatte, stillingsandel, fordeling på 

stillingsandeler, andelen faglærte, 

sykefravær, innleie vikarer og overtid)  

 Konsekvenser for brukerne (Her benyttes 

variablene for medarbeidere som kvalitetsindikator) 

 

På temaverkstedet fikk noen av kommunene testet regnemodellen. Dette genererte mange 

nyttige innspill og positive tilbakemeldinger.  

- Modellen kan brukes for å belyse andre forhold enn bare heltid/deltidsproblematikken. Den 

vil for eksempel være svært nyttig for å få i gang en dialog mellom dem som til daglig 

arbeider med turnus, og dem som sitter med mer overordnet budsjettarbeid i kommunen. I 

mange kommuner opererer disse helt uavhengig av hverandre. Klarer man å synliggjøre 

potensialet som ligger i verktøyet, tror jeg det vil kunne bli et godt redskap for å løfte 

turnusplanleggingen inn i årsplanlegging og mer varierte turnuser, var tilbakemeldingen fra en 

entusiastisk deltager. 

Modellen vil bli lansert i løpet av juni. Det skal utvikles en veileder for kommuner som 

ønsker å ta denne i bruk. Lenke til presentasjon av modellen (PDF). 

 

 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Agenda_Kaupang_Modell_for_heltid_temaverksted_heltidskultur.pdf
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Fundament 3-4: Pådriver/team 

 

Verksted: Hva skal til for å iverksette 

endringsarbeid i den enkelte virksomhet? 
Geir Johan Hansen, KS Konsulent. 

 

I Sammen om en bedre kommune har vi vært opptatt av å få på 

plass et godt trepartssamarbeid med definerte roller. Men vi 

trenger å vie mer oppmerksomhet til de som har ansvaret for å 

gjennomføre endringene, nemlig lederne som står i front på 

avdelingene. 

 

Mye av arbeidshverdagen til lederne består i å forhandle med 

de ansatte for å få turnusene til å gå opp. Handlingsrommet for 

endring og utvikling av organisasjonskultur er ofte liten, fordi 

all tid går med til den daglige driften. De er ofte overlatt til seg 

selv uten stab- og støttefunksjoner.  

 

Hvordan er det mulig å skape mobilisering for 

medvirkningsbasert endringsarbeid med disse forutsetningene?  

 

Oppgave: (verktøyet kan også benyttes på arbeidsplassen som 

bidrar til at alle blir hørt). 

 

Hvordan får vi det som ledere hvis alle er på jobb og 

tilgjengelig hver dag? 

- En kremdag på jobb! Informasjonsflyten, 

beslutningsprosessene, logistikken, det å få på plass 

refleksjonsprosesser når ting oppstår i avdelingen i stedet for 

å vente, blir mye bedre.  

 

Hvordan får vi det som medarbeidere?  

- De ansatte får mulighet til å bli mer effektive på jobb, som i 

praksis vil si at de når de målene de har satt seg. De kan gå 

hjem med en god følelse etter arbeidsdagens slutt.  

 

Hvorfor endring? 
Et viktig element i endringsarbeid er å forsikre oss om at 

ledere og medarbeidere vet hvorfor endring trengs, og hvem 

det vil tjene.  

 

Argumentet om 

at vi trenger 

heltidskultur for 

å demme opp for 

eldrebølge og negativ befolkningsvekst i 2040 vil ikke få folk 

til å snu opp ned på hverdagen sin. Hvis en ansatt er så sjelden 

på jobb at halve dagen går med til å komme à jour med hva 

som har hendt siden sist, går vedkommende for eksempel glipp 

 

Nettverksleder Geir Johan Hansen 
ledet verksted om hva som skal til 
for å iverksette endringsarbeid i 
den enkelte virksomhet 

 

En kremdag på jobben 

Hvordan får vi det som ledere 
dersom alle er på jobb og 
tilgjengelige hver dag? 

 

Hvordan får vi det som 
medarbeidere? 

De ansatte får mulighet til å bli 
mer effektive på jobb, som i 
praksis vil si at de når målene de 
har satt seg. De kan gå hjem med 
en god følelse! 

 

 

 

 

 

 

Man må synliggjøre at de som 

ikke jobber heltid går glipp av noe 

som gir større jobbtilfredshet og 

mestring.  
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av "kremdagen" beskrevet overfor. I sirkelen til Leif Moland brytes heltidskultur ned i mindre 

elementer som appellerer til ulike målgrupper. 

 

Ledelse 
Le - Den vennlige humoren som 

ressurs for godt arbeidsmiljø og 

for kreative prosesser 

Del - Å dele kompetanse gir ikke 

mindre, men det dobbelte for 

hver gang vi deler. 

Se - Hverandre, personene, 

egenskapene, kompetansen, 

mulighetene, mangfoldet, 

retningen, helheten, den andres 

perspektiv, talentene. 

 

 

Medarbeiderskap er en 

fellesnevner og et godt utgangspunkt for å utvikle arbeidsplassen sammen. Hvordan kan du 

som medarbeider å oppleve ditt viktige bidrag til helheten, og ta ansvar for å fylle det?  

 

Informere vs. involvere 
Vi vil aldri få mer tid, men vi kan alltid bruke tiden bedre. I en travel arbeidshverdag er det 

avgjørende å bruke de arenaene man har. Mye informasjon blir bare oppfattet som støy. Det er 

derfor viktig å tenke over hvordan man informerer. Informasjon gjennom refleksjon er svært 

effektivt. Legg en problemstilling på bordet og inviter folk inn. Da får du tilgang til et mye 

større spekter av kunnskap enn det du selv har.  

 

Organisasjonsklarhet 

Leder har et legitimt og utvetydig grunnlag for å utøve lederskap: 

•  Mål og planer, klare forventninger 

•  Ansvar og myndighet, tydelige roller 

•  Beslutningsstruktur, møteplasser og formelle kommunikasjonslinjer 

• Riktig kompetanse 

 

Måleverktøy er helt essensielt for å sikre at det vi driver med har en hensikt. Resultatene skal 

ikke brukes til å kontrollere, men til refleksjon og undring.  

 

Anbefalt litteratur:  
Simon Sinek: Start with why 

Leif-Kristian Monsen & Lars Nygård: Fellestrekk ved vellykkete utviklingsprosesser. 

 

Lenke til Geir Johan Hansens presentasjon (PDF).  

Vi får til endring når: 

1. deltakerne får drøfte og dele formålet 

med prosessen 

2. vi tar utgangspunkt i der deltakerne er 

3. prosessen fører til at vi kan oversette 

mål og verdier til våre lokale forhold 

4. deltakerne blir invitert til å reflektere 

over egen kultur 

5. vi lar svarene vokse fram  

6. vi fremmer bevisstgjøring omkring egen 

rolle og opplevelse av fellesskap i 

prosessen. 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Endringsarbeid_i_den_enkelte_virksomhet_Geir_Johan_Hansen.pdf
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Oppgaver 
 

1. Ta utgangspunkt i en eller flere gode endringsprosesser som du har erfart.  Hva bidro 

vi med for at vi lyktes? Fra et lederperspektiv og fra et tillitsvalgtperspektiv. 
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2. Skriv ned og prioriter viktige grep som vi anser som avgjørende bidrag for at vi skal 

lykkes i denne prosessen? Fra et lederperspektiv og fra et tillitsvalgtperspektiv. 
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Fundament 5: Forankring 

 

Verksted: Hva skal til for å oppnå en 

heltidskultur? 
Siv Kjøllmoen, Fagforbundet og Hanne Børrestuen,KS. 

  

Heltidskultur dreier seg om at heltid skal være det normale også 

i kvinnedominerte yrker, slik det er i mannsyrker. Men ingen 

skal tvinges.  

 

Felleserklæringen ”Det store heltidsvalget” viste stor enighet 

blant lederne sentralt i hovedsammenslutningene og KS.  I 

møte med praksis lokalt kan det imidlertid bli vanskeligere. 

Derfor er det avgjørende å prøve ut nye turnuser og tiltak hvor 

både folkevalgte, ledere og ansatte/tillitsvalgte jobber sammen. 

Vi må alle være innstilte på å gi og ta for å utvikle en 

heltidskultur. Det handler om organisasjonsutvikling.  

 

Kakediagrammet til Moland/Bråthen er et godt redskap for en 

viktig analyse. Det viser at alle parter kan bli vinnere. Det var 

først da det ble mer fokus på kvalitet og brukernes opplevelser, 

at trykket på heltid økte. Mange deltidsarbeidende legger også 

beslag på mer administrative ressurser. Det har ikke kommet 

fram like godt tidligere. 

 

Fagforbundet utfordret arbeidsgiverne på å bli tydeligere og 

strengere på at det trenges folk i jobb. - Kall folk inn etter en 

periode med deltid, og tilby dem interessante oppgaver!  

 

- Valg for framtiden må tas nå, sa KS. Som arbeidsgivere må vi 

tilby alle nyutdannede hel stilling. De unge må kapres, ellers 

forspilles kompetansen og de kan omskolere seg til annet yrke.  

 

Hva med ansiennitet? spør noen. Dilemmaene er der, men med et godt trepartssamarbeid 

finnes løsninger på det meste. Lokale prosjekter må til, med trykk og hjelp fra 

organisasjonene sentralt. 
 

Erfaringer fra Trondheim kommune 
Prosjektleder Sigrid Fritzvold. 

 

Heltid – en sak for spesielt interesserte? Vi har viklet oss inn i et deltidsproblem. Vi har kultur 

for å skreddersy ansattes arbeidsplaner. Det har vært for lite gi og ta. Vi må tydeliggjøre 

behov og stille krav.  

 

Kommunen har også vært tilbakeholdne med å tilsette flere med treårig fagkompetanse, noe 

som gir stor sårbarhet ved sykefravær. Det trengs en kulturendring hvor både arbeidstakers 

ønsker og arbeidsgivers behov blir uttalt tydeligere. Utprøvning av ulike modeller og tiltak. 

Lenke til Sigrid Fritzvolds presentasjon (PDF). 

 

Moland sin sirkel definerer 
hensikt og er et godt 
utgangspunkt for dialog mellom 
partene. 

 

Heltidskultur dreier seg om at 
heltid skal være det normale, 
deltid unntaket. 

 

Avgjørende at folkevalgte, 
ledere og ansatte/tillitsvalgte 
jobber sammen. 

- Alle er vinnere i 
en heltidskultur 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Trondheim.pdf
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Nytt helse- og velferdssenter på Dragvoll (åpnet høst 2013) 
Karine Lee Blomstrøm og Hilde Slettvold. 
 

Kun 100-prosentstillinger, 8 sykepleiere, 8 helsefagarbeidere, 3 vernepleiere. Stor interesse, 

høy kompetanse blant søkerne.  

 

Skal man jobbe i 100-prosentstilling må man nødvendigvis også jobbe mer enn hver 3. helg i 

en institusjon basert på 24t/7 dager i uka. Dragvoll har lagt seg på tredelt turnus over 26 uker. 

Alle jobber fire helger ekstra per år. Det er lagt inn 8 kompetansedager i året, i stedet for å 

toppe turnus. Erfaringene med dette er svært positive. Alle er fornøyde, og lager sine egne 

planer. I oppstarten har de hatt ekstra budsjettmidler (3 mill).  

 

Liten erfaring med virkningen for nærvær, så dette blir interessant å følge over tid. Også for 

tidlig å si noe om økonomisk gevinst av dette forsøket. Men de er tydelige på at trivsel og 

kvalitet følger av høy kompetanse blant ansatte. 

 

Vi må framsnakke fordelen med heltidsstillinger: økt tilhørighet, samhold, kontinuitet, økt 

yrkesstolthet, økt ansvarsfølelse, bedre arbeidsmiljø. Økonomisk stabilitet, bedre kontinuitet 

og trygghet både for personalet, pasienter og pårørende. Ingen profesjonskamp, bedre 

oppfølging av pasientene og pårørende. (Blir interessant å høste erfaringer, særlig siden 2. 

etasje er bebodd av et ”gammelt” sykehjem med andre ordninger). 

 

Lenke til Karine Lee Blomstrøm og Hilde Slettvolds presentasjon (PDF). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Dragvoll_Trondheim_kommune.pdf

