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Hva kjennetegner en «sterk» heltidskultur?
I.

Tjenestestedet har en høy andel heltidsansatte og en
høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

II. Ved en helhetlig arbeidsgiverpolitikk, og når tjenestene
som norm utlyser heltidsstillinger og ansatte kan stå i
fulle stillinger over tid.
III. Et tredje uttrykk for styrken i heltidskulturen er om ulike
kjennetegn er på plass.
Kilde; Moland, 2019

Fra deltid til heltidskultur
Heltidsandel fra Heltidsandel til
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Kultur med svært omfattende 0
bruk av deltidsansatte
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av heltidsansatte
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0
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Kultur med svært omfattende 81
bruk av heltidsansatte

FaFo rapport 2019:15

Fakta
• I Drammen kommune jobber 59 % av alle ansatte heltid (51 % i norske
kommuner)
• I Drammen kommune jobber 30 % av de turnusansatte heltid (26 % i Norge)
• Særlig innen helse- og omsorgstjenester, kultur, barnehager,
skolefritidsordning og renholds bransjen er heltidsandelen lav
• Innen administrasjon og tekniske tjenester jobber de fleste heltid
• 49 % av kvinner jobber heltid i Norge, mot 67 % av menn
Ambisjon i Drammen;
«Heltid er normen og målet er heltid for over 90 % av de ansatte.»

Hvorfor satse på heltid?
• Sikre kvalitet i tjenestene
• Fremme kommunen som en
attraktiv arbeidsgiver
• Utnytte ubenyttet, kompetent
arbeidskraft
• Fremme et godt og lærende
arbeidsmiljø, noe som frigjør tid til
ledelse
Moland/Fafo 2019

Sammenhenger med andre satsingsområder
• Levekårsutfordringer
• Omstillingsarbeid innen omsorgssektoren
• Digitalisering
• Velferdsteknologi
• Likestillingsarbeid
• Sikre økonomisk handlerom
• Yrkesfagopplæring/rekruttering
• Lederskolen
• Etc.

Plan for satsing
• Organisering
• Involvering
• Ikke ett prosjekt- flere piloter
• Heltidslaget
• Faseplan
• HELT FRAM samarbeidet

Styringsgruppe
-Leder Hege Rokke

Leder heltidssatsning
– Kristina Vejlgaard

Involverings
tiltak

Eks. Pilot 1
Eks. Pilot 2
Eks. Pilot 3

Arbeidstids
ordninger

Eks. Pilot 4
Eks. Pilot 5

Eks. på organisering av piloter innen heltidskultur

Rekruttering
og
ansettelser

Bruk av
kompetanse
(roller og
ansvar)

Eks. Pilot 5
Eks. Pilot 6

Heltidslaget

Tiltak for å
redusere
innleie av
vikarer

Tiltak
på…?

Eks. Pilot 9
Eks. Pilot 6
Eks. Pilot 7
Eks pilot 8

Heltidslaget
Kristina Vejlgaard - leder for satsningen

Ledere:

• 4 VL fra programområde P04,05,06,07
Tillitsvalgte:

• 4 AL fra programområde P04,05,06,07

• Fagforbundet - Laila Evensen

• 1 leder fra et annet programområde (med heltidskultur)

• Delta- Anne Wisløff Høyer
• NSF- Lin-Merete Carlsen

Stabsfunksjoner:

• FO- Ann-Karen Skjellum

• 1 med kompetanse på prosesser- Ulla Nordgarden
(kompetansesenteret)

Vernetjenesten

• Koordinerende VO- Tina H. Westman

• 1 med oppfølging og analysekompetanse- Stig Neteland

• 1 med kompetanse innen kultur- og holdningsarbeid
(personal/org.utvikling)
• 1 kommunikasjonskompetanse - Ann-Mari Amundsen
• 1-2 brukerrepresentanter (fronte brukerstemmen)

Faseplan
2020
Q1

Q2

2021
Q3

2022

2023-2030

Q4

Fase 0- Etablering
Fase 1- kunnskapsbygging
Fase 2- Involvering
Fase 3- Piloter
Fase 4-5- utrulling og implementering

HELT FRAM
- en ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren
• Samarbeid med Fredrikstad kommune, Bydel Østensjø i Oslo kommune og
Fafo
• (2018) 2020-2023
• Innvilget 5,4 millioner fra Norges Forskningsråd
• 6 piloter i Drammen skal forskes på fra Fafo

Satsing heltid
«People tend to overestimate what can be done in one year,
- and to underestimate what can be done in five or ten years».
Licklider, Joseph (1965)

Pshycologist and computer scientist

