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v Veien videre
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Her slås det fast at også det offentlige må 
forberede seg på tøffere økonomiske 
utsikter enn vi har vært vant til. Det er 

avgjørende at kommunesektoren, som årlig 
forvalter om lag en tredel av hele 

statsbudsjettet, bidrar med omstilling, 
innovasjon og nytekning. 
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forutsetninger

Det gode 
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DØGNET UKA ÅRET
Jakten på det som fremmer KONTINUITET



Hva er vårt samfunnsoppdrag? Hvilken betydning har det å etablere en heltidskultur for vår evne til å skape 
et bærekraftig tjenestetilbud preget av helhet og sammenheng? 

Har vi utforsket hvordan tjenesten oppleves og hva som påvirker vår evne til å levere kvalitative gode 
tjenester? Hvordan er forholdet mellom planlagt og faktisk kompetanse,  kapasitet og kontinuitet i 
tjenestene? Hvordan påvirker dette opplevd kvalitet, arbeidsmiljøet og effektiviteten i tjenesten?

Utvikling av felles forståelse for utfordringsbildet, Vurdering av hvilke risiko dette har på kort og lengre sikt i 
forhold til organisasjonens evne til å løse samfunnsoppdraget sitt. 

Utvikling av felles målbilde, identifisere hvilken merverdi vi skal skape og gevinster som skal hentes ut.  

Identifisere handlingsrommet og hvilke grep som kan føre oss i rett retning

Redesign av arbeidsprosesser, døgnrytme-, bemannings- og kompetansesammensettingsplan som bidrar til 
rett kompetanse og kapasitet 24/7/365. 

Vi starter jakta på en arbeidstidsordning som fremmer heltidskultur.

Iverksettelse av ny arbeidstidsordning med jevnlige evalueringer ihht gjeldende evalueringskriterier og 
fremdriftsplan 

Helhetlig evaluering av den faktiske effekten av den forrige periodes arbeidsplan opp mot målet om 
heltidskultur. Vurdering av kulturen – er det rom for mer heltid? Utarbeidelse av ny arbeidsplan.   

Rapportering på prosess, resultat og effekt (i tråd med styringsdialogen)
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Hjemmetjeneste
n

Hungerholt_gru
ppebolig Midtgarden Nystuen_Gruppe

bolig Syverenheten Utetjenesten Sum

Andel deltidsstillinger 85,2% 91,3% 82,4% 86,4% 84,0% 100,0% 85,1%
Andel hele stillinger 14,8% 8,7% 17,6% 13,6% 16,0% 0,0% 14,9%
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Andel heltid/deltid i stillingene, Planlagt, Dognarbeid, 2019



Nåsituasjonen i 
døgndrift Gjerdrum

FREMTID situasjonen 
med heltidskultur? 



Hjemmetjenes
ten

Hungerholt_gr
uppebolig Midtgarden Nystuen_Grup

pebolig Syverenheten Utetjenesten Sum

Planlagt gjennomsnittlig stillingsstørrelse 55,3% 53,3% 54,4% 70,9% 50,9% 85,0% 56,5%
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse planlagt for alle, Planlagt, Dognarbeid, 2019



FREMTID situasjonen 
med heltidskultur ?

Nåsituasjonen i 
døgndrift Gjerdrum



man tirs ons tors fred lør søn
Natt 3 3 3 3 3 3 3
langvakter 0 0 0 0 0 0 0
Kveld 9 9 9 9 9 9 9
Dagvakter 11 11 11 11 11 11 11
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Bemanningsplan sykehjemmet 2019
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Aksetittel

Sammenhengen mellom gjennomsni.lig s/llingstørrelse, antall årsverk, antall ansa.e og antall helge/mer Sykehjemmet 2019 

Faste årsverk Ansatte Antall helgetimer i snitt pr ansatt pr år

DELTIDSKULTURHELTIDSKULTUR



Hjemmetjenesten

DELTIDSKULTURHELTIDSKULTUR



Syverenheten

DELTIDSKULTURHELTIDSKULTUR



Nystuen

DELTIDSKULTURHELTIDSKULTUR



Hungerholdt

DELTIDSKULTURHELTIDSKULTUR



Nøkkeltall planlagt bemanning i virksomheten
q 14,9 % heltid (26 av 174 stillinger)

q 85,1 % deltid (148 av 174 stillinger)

q 36,8 % av stillingene mindre enn 30 % (64 av 174 stillinger)

q 56,5 % gjennomsnittlig stillingsstørrelse totalt

q 25,9 % med høyere utdanning – gjennomsnitt stillingsprosent var 70,9 %  

q 47,1 % med ansatte med fagbrev - gjennomsnitt stillingsprosent var 53,5 %

q 27,5 % med uten formell utdanning - gjennomsnitt stillingsprosent var 47,9 %



Nøkkeltall faktisk bemanning i virksomheten 
q Det var totalt 276 ansatte involvert for å dekke det samlede bemanningsbehovet i 2019. Av 

disse var 121 var tilkallingsvikarer.

q 37,4 % av de planlagte vaktene i bemanningsplanen ble byttet ut som følge av ferieavvikling, 
sykefravær, kompetanseutvikling m.m.

q 14,4 % av stillingene var vakante – gjennomsnittlig stillingsstørrelse var 29,1 % i disse 
stillingene

q Det var i 2019 56.116 innleide timer fordelt på ulike årsaker; ferieavvikling, sykdom, 
kompetanseutvikling, permisjoner m.m. (dette utgjør 7981 innleide vakter og tilsvarer 30,4 årsverk i innleie) 

q De innleide timene fordeler seg på mer enn 170 ansatte (faste og tilkallingsvikarer)
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Blå = faste besatte stillinger i turnus
Grå = Faste dagarbeidere
Orange = vikarer 

Blå = faste årsverk i turnus
Grå = Faste årsverk dagarbeid
Orange = årsverk innleie ved ferieavvikling
Gul = årsverk brukt på innleie av vikar finansiert av variabel lønn
Grønn = overtid

Faktisk gjennomsnitt st. %: 44,7 % 

Totalt antall ansatte: 276Totalt antall årsverk: 123,42



Hva er vårt samfunnsoppdrag? Hvilken betydning har det å etablere en heltidskultur for vår evne til å skape 
et bærekraftig tjenestetilbud preget av helhet og sammenheng? 

Har vi utforsket hvordan tjenesten oppleves og hva som påvirker vår evne til å levere kvalitative gode 
tjenester? Hvordan er forholdet mellom planlagt og faktisk kompetanse,  kapasitet og kontinuitet i 
tjenestene? Hvordan påvirker dette opplevd kvalitet, arbeidsmiljøet og effektiviteten i tjenesten?

Utvikling av felles forståelse for utfordringsbildet, Vurdering av hvilke risiko dette har på kort og lengre sikt i 
forhold til organisasjonens evne til å løse samfunnsoppdraget sitt. 

Utvikling av felles målbilde, identifisere hvilken merverdi vi skal skape og gevinster som skal hentes ut.  

Identifisere handlingsrommet og hvilke grep som kan føre oss i rett retning

Redesign av arbeidsprosesser, døgnrytme-, bemannings- og kompetansesammensettingsplan som bidrar til 
rett kompetanse og kapasitet 24/7/365. 

Vi starter jakta på en arbeidstidsordning som fremmer heltidskultur.

Iverksettelse av ny arbeidstidsordning med jevnlige evalueringer ihht gjeldende evalueringskriterier og 
fremdriftsplan 

Helhetlig evaluering av den faktiske effekten av den forrige periodes arbeidsplan opp mot målet om 
heltidskultur. Vurdering av kulturen – er det rom for mer heltid? Utarbeidelse av ny arbeidsplan.   

Rapportering på prosess, resultat og effekt (i tråd med styringsdialogen)
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Målsetting heltidskultur drøftet 
med HTV 13. februar 2020
Overordnet mål
Kultur med omfattende bruk av heltidsansatte i 2025

• Delmål 1:Kultur med svak overvekt av deltidsansatte 
innen 2022

• Delmål 2:Kultur med svak overvekt av heltidsansatte 
innen 2024



Hva er vårt samfunnsoppdrag? Hvilken betydning har det å etablere en heltidskultur for vår evne til å skape 
et bærekraftig tjenestetilbud preget av helhet og sammenheng? 

Har vi utforsket hvordan tjenesten oppleves og hva som påvirker vår evne til å levere kvalitative gode 
tjenester? Hvordan er forholdet mellom planlagt og faktisk kompetanse,  kapasitet og kontinuitet i 
tjenestene? Hvordan påvirker dette opplevd kvalitet, arbeidsmiljøet og effektiviteten i tjenesten?

Utvikling av felles forståelse for utfordringsbildet, Vurdering av hvilke risiko dette har på kort og lengre sikt i 
forhold til organisasjonens evne til å løse samfunnsoppdraget sitt. 

Utvikling av felles målbilde, identifisere hvilken merverdi vi skal skape og gevinster som skal hentes ut.  

Identifisere handlingsrommet og hvilke grep som kan føre oss i rett retning

Redesign av arbeidsprosesser, døgnrytme-, bemannings- og kompetansesammensettingsplan som bidrar til 
rett kompetanse og kapasitet 24/7/365. 

Vi starter jakta på en arbeidstidsordning som fremmer heltidskultur.

Iverksettelse av ny arbeidstidsordning med jevnlige evalueringer ihht gjeldende evalueringskriterier og 
fremdriftsplan 

Helhetlig evaluering av den faktiske effekten av den forrige periodes arbeidsplan opp mot målet om 
heltidskultur. Vurdering av kulturen – er det rom for mer heltid? Utarbeidelse av ny arbeidsplan.   

Rapportering på prosess, resultat og effekt (i tråd med styringsdialogen)
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Takk for meg J


