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KS’ visjon:  

En selvstendig og nyskapende 

kommunesektor 



1. Tilgang på og forvaltning av egen 

arbeidskraft 

2.  Evne til utvikling og nyskaping mht 

tjenester og lokalsamfunn 

Arbeidsgiverstrategi 2020 

Kommunesektorens hovedutfordringer  

• Omdømme og identitet   

• Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse    
- Strategisk kompetanse-styring  

- Kompetansemobilisering 

• IA – inkludering og mangfold   
Redusert sykefravær – seniorpolitikk   

• Heltid/deltid   

• Ledelse  og samspill  

•    

 



Vi ønsker at flere jobber mer! 

 

• Betydelig økning i antall eldre 

– I 2000: 190 000 

– I 2050: 500 000 

• Andel eldre av befolkningen totalt øker 

• Økning yngre brukere av omsorgstjenester 

 

 Presset på velferdsordninger vil øke 

 

 



Rikdommens dilemma  

• Forventningsgapet 

 

• Her bør det inn et bilde 

 

Forventningsgapet… 



Kompetansemangel framover 

10 år fram i tid trenger kommunesektoren: 

 

– 8600 flere helsefagarbeidere 

– 3100 flere sykepleiere 

– 2700 flere førskolelærere 

 

… 



Sykepleiere, leger og 

helsefagarbeider fram mot 2030 
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De ansatte i kommunal sektor 

Modell kjønnsfordeling 



Aldersfordeling  for ansatte i 

kommunene 



Gjennomsnittlig stillingsprosent i 

kommunesektoren 
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Stillinger mindre enn 20 pst i pleie- 

og omsorg 2005-2010 

2005  5,8 pst 

2006 5,5 pst 

2007 6,2 pst 

2008 5,5 pst 

2009 6,2 pst 

2010 5,6 pst 

Skal lage en “sprekere” framstilling…  



Fortsatt mange små stillinger 

Fordeling av heltid/deltid blant kvinner  

i pleie/omsorg og helse - PAI 2010  

Totalt  i  

kommunal  

sektor 
 

DELTID: 51% 

HELTID: 49% 

 

Hvorfor redusere deltid? 

• Større arbeidskraftspotensial  

• Bedre kvalitet på tjenestene  

• Brukertilfredshet 

• Kompetansemobilsering- og deling 

• Attraktive som arbeidsgivere – Unge 

• Likestilling – likere deling av arbeid 

og omsorg   



Deltid – frivillig eller ufrivillig? 

• Lovbestemt rett til redusert arbeidstid 

• Ønske om deltid 

• Graderte sykemeldinger 

• Seniortiltak, pensjonsreform 

• Delvis ufør 

• Tilrettelegging for redusert funksjonsevne 

 

   Deltid avler deltid! 



Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar 

for eit godt og anstendig arbeidsliv 

 

• Fortrinnsrett til ledig stilling - evaluering 

• Drøfting om deltid - høring 

• Rett til høyere stillingsprosent - utredning 

• Aktivitets og rapporteringsplikt – under vurdering 

 

Arbeidstid? 



Arbeidstidsordninger 

• Alternative arbeidstidsordninger gir: 

- Mindre deltid 

- Økt rekruttering 

- Tjenestekvalitet 

• Ordinær turnus  

 



Helgearbeid – en start 

• Lengre vakter i helgen 

– Ikke nødvendigvis alle helger 

 

• Øke hyppigheten av helgearbeid 

– 2 av 5 helger = ca 20 % økt gj. stillingstr. 

 

• Gitt behov for 10 på jobb i helgen 

– 3.dje hver helg = 30 arbeidstakere 

– 2. hver helg = 20 arbeidstakere 

– 2 av 5 helger = 25 arbeidstakere 

 



Suksessfaktorer 

Ledelse: 

God, tydelig og modig ledelse –  

for å finne gode lokale løsninger 

 

Kompetanse: 

hos alle parter om muligheter og løsninger! 

 

Partssamarbeid: 

Politisk og administrativ ledelse 

Tillitsvalgte 

Ansatte 

 



 

Best sammen – også om 

arbeidstid! 
Relasjonsbygging 

Kommunikasjon og involvering  
Tillit og anerkjennelse 

FELLES MÅL 
Ulike roller   

God organisering 
Verktøy og møteplasser 

 Hensiktsmessige systemer for  
partssamarbeid om arbeidstid 

Utvikling av   
organisasjonskultur  

økt nærvær/heltid og kvalitet  
Nyskaping – kreativitet – mot  

 
KULTURBYGGING 

Partssamarbeid for gode arbeidstidsordninger i kommunesektoren 
Flere tiltak sammen - samtidig og over tid gir resultater 


