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Retten til heltid er en viktig kvinnekamp 

– Vår visjon er et normalisert arbeidsliv, også 

for kvinner i helsesektoren, der faste og hele 

stillinger er normen som gir dem forutsigbarhet 

og økonomisk trygghet til å leve et godt liv, sier 

Jan Davidsen og Gerd Kristiansen 



Heltidskultur vs ufrivillig og frivillig 

deltid 

• Fagforbundet vil ha en heltidskultur! 

 

• Hvilke mål har dere for dette 

arbeidet? 

• Få fjernet ufrivillig deltid eller ha en 

heltidskultur? 



Det store heltidsvalget 

• 1. februar inngikk KS, Delta,  

sykepleierforbundet og 

Fagforbundet en 

intensjonserklæring om å skape en 

heltidskultur i kommunal sektor. 



Antall heltidsansatte i kommunene 

og pleie og omsorg i 2010, Prosent 
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Andel heltidsstillinger i kommunene 

og i pleie og omsorgssektoren i 

2010, prosent 
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Tariffavtalen – hva sier den? 

• 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt 
• Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. 

Unntak drøftes med de tillitsvalgte med 

mindre det er åpenbart unødvendig. 



Hovedtariffavtalen - KS 

• Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved 

intern utlysing i kommunen/virksomheten* 

tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil 

hel stilling, dersom vedkommende er 

kvalifisert for stillingen. 



Hovedtariffavtalen - KS 

• Arbeidsgiver skal informere og drøfte 

prinsippene for bruk av deltidsstillinger 

med de tillitsvalgte minst en gang i året. 

Det skal utarbeides retningslinjer med 

formål om å øke antall heltidstilsatte. Det 

vises til vedlegg 2 «Lokale retningslinjer 

for redusert bruk av uønsket deltid». 

 



Retningslinjer for redusert bruk av 

uønsket deltid - KS 

• Deltidstilsatte skal melde fra om de 

ønsker utvidet stilling. 

• Ved ledighet foretas en gjennomgang av 

arbeidsplaner og oppgavefordeling for å 

vurdere sammenslåing av 

deltidsstillinger. 



Retningslinjer for redusert bruk av 

uønsket deltid - KS 

• Det er ingen forutsetning at den 

deltidstilsatte skal måtte ta hele den 

ledige stillingen. 

• Det bør vurderes om deltidstilsatte 

gjennom kompetanseheving kan 

kvalifiseres til å få utvidet sitt 

arbeidsforhold. 

 



Arbeidsmiljøloven! 



Arbeidsmiljøloven 14-1a. Drøfting 

om bruk av deltid(ny)  

 

• Arbeidsgiver skal minst én gang per 

år drøfte bruken av deltid med de 

tillitsvalgte.  

 

 

 



Arbeidsmiljøloven § 14-3,  

Fortrinnsrett for deltidsansatte 

• (1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til 

utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver 

foretar ny ansettelse i virksomheten.  

• (2) Fortrinnsretten er betinget av at 

arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og 

at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil 

innebære vesentlige ulemper for 

virksomheten 

 



Arbeidsmiljøloven § 14-3(ny) :  

 

• (3) Før arbeidsgiver fatter beslutning 

om ansettelse i stilling som 

arbeidstaker krever fortrinnsrett til, 

skal spørsmålet så langt det er 

praktisk mulig drøftes med 

arbeidstaker, med mindre 

arbeidstaker selv ikke ønsker det.  

 

 

 



§ 14-4a. Rett til stilling for 

deltidsansatte tilsvarende faktisk 

arbeidstid (ny) 

 
• Deltidsansatte som de siste 12 

måneder jevnlig har arbeidet utover 

avtalt arbeidstid, har rett til stilling 

tilsvarende faktisk arbeidstid i denne 

perioden, med mindre arbeidsgiver 

kan dokumentere at behovet for 

merarbeidet ikke lenger foreligger.  



Arbeidsmiljølovens §14-9(5) 

• (5) ….Arbeidstaker som har vært 

sammenhengende midlertidig ansatt i 

mer enn fire år etter første ledd bokstav a 

og b, skal anses som fast ansatt slik at 

reglene om oppsigelse av arbeidsforhold 

kommer til anvendelse. Ved beregning av 

ansettelsestid etter andre punktum skal 

det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers 

fravær.  

 



Hvorfor får vi det ikke til? 

• Er det de ansatte som ikke vil jobbe 

i full stilling? 

• Er det gunstig for arbeidsgiver og 

organisere arbeidet i delte stillinger? 

• Er arbeidet i kvinneyrkene så tunge 

at det går utover helsa? 

• Får ikke kvinner hverdagene til å gå 

opp i forhold til familie og full jobb? 



Har noen fått det til? 

• Dragvoll sykehjem i Trondheim, 

bare hele stillinger 

• Drammen kommune, 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 

83%, under 30 år, 85% 

• Olavsgården sykehjem, Harstad går 

modifisert 3+3 



Har noen fått det til? 

• Bergan sykehjem, Kristiansund, økt 

grunnbemanning har ført til at ingen 

er under 60% stilling 

• Bergen kommune, 

Arbeidsmiljøloven §10-12(4) 

• Hurum kommune 

• Og hva med Finmark? 



Fagforbundets tips til tiltak 

• Det som 

passer et 

sted passer 

ikke 

nødvendigvis 

andre steder 



Ulike tiltak 

• Partsarbeid og lokal politisk 

forankring 

• Økt grunnbemanning og vurdering 

av bemanningsdekning 

• Opprette faste vikarer 

• Finansiering av hele stillinger knyttet 

til vikarbudsjett, overtid og refusjon 

av sykepenger.  



Ulike tiltak 

• Lik fordeling av ubekvemme vakter 

mellom de ansatte.  

• Bemanning vurderes på tvers av 

arbeidsområder/tjenestesteder.  

• Stillingsstørrelse må tilfredsstille 

kravet for å få uttelling i 

tjenestepensjon.  



Ulike tiltak 

• Alternative arbeidstidsordninger som 

ønsketurnus, fleksibel arbeidstid, 

modifisert 3+3, 6-timersdag m.m. 

• Økt kompensasjon for ubekvemme 

vakter og helgearbeid.  



Avslutning 

• Bruk tid – dette er prosessarbeid, 

både i forhold til arbeidsgiver, men 

også våre medlemmer 

• Søk råd når du står fast 

• Sørg alltid for at du har god 

kartlegging av medlemsmassen 

• Ta en ting av gangen 



Å nå målet om en heltidskultur er 

som å bygge varder – man legger 

stein på stein. 


