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Ås, 17.02.2021 
 

 

Anne 
Odenmarck, 

leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 
20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan 

Einbu.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du 

ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til 
sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Orientering  

Orienteringer ved kommunalsjef helse og mestring: 

 Orientering om koronasituasjon 
 

 Omstilling hjemmeboende - Vridning – bo hjemme lengst mulig 
 

o Rus og psykisk helse som en helhetlig del av helsetjenesten 

 

Referatsaker  
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Saker til behandling  

HHS-1/21 
Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet 
 
Saksbehandler:  Hanne Dølheim Saksnr.:  21/00280-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2021   

2 Hovedutvalg for helse og sosial 1/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 3/21 10.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

Ås, 10.02.2021 
 

Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
kommunedirektør kommunalsjef 
  

 
Avgjørelsesmyndighet:  

Saken legges frem som en orienteringssak 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Arbeidsmiljøutvalget  
Administrasjonsutvalget 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg:  

Ingen vedlegg 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Prosjektplan 
Kravspesifikasjon – utkast til kravspesifikasjon for innhenting av tilbud på 

konsulentbistand.  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Prosjektgruppen 
Arbeidstakerorganisasjonene (ATO)  
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Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 
 

Ås kommune har gjennom flere år arbeidet med heltidskultur, og målet er at Ås 
kommune som hovedregel skal tilby 100 % stillinger. Det er utfordringer på flere 

arbeidssteder, men det vurderes til å være størst utfordringer i helsesektoren, og 
dette prosjektet vil derfor konsentrere seg om heltidskultur i helsesektoren.  Det 
er utarbeidet egen prosjektplan for arbeidet. 

 
Fakta i saken: 

 
Forskning på området viser at heltidskultur gir følgende effekter: 

1. Høyere kvalitet i tjenestene gjennom økt tilstedeværelse og bedre 
kontinuitet 

2. Økt trygghet og forutsigbarhet for tjenestemottakerne 

3. Bedrer arbeidsmiljøet 
4. Fremmer et lærende arbeidsmiljø 

5. Økt kompetanse/nok hender 
6. En lønn å leve av/ bedre pensjon 
7. Attraktiv arbeidsgiver/ omdømmebygging 

8. Fremmer likestilling mellom kjønnene 
9. Mere tid til ledelse 

10.Frigjorte midler - flere faste ansatte i større stillinger er lønnsomt 

11.Bedre og mer hensiktsmessig organisering og drift 

 
Hvilke føringer har Ås kommune for arbeidet med heltidskultur? 

 
Kommunens handlingsprogram omtaler viktighet av å synliggjøre Ås kommune 
som arbeidsgiver og tjenesteyter og det er utarbeidet overordnede retningslinjer. 

Kommunedirektøren har uttalt i sitt oppdragsbrev at kommunen skal arbeide 
med å utvikle en heltidskultur.  

Hovedtariffavtalen har som hovedregel at det skal tilsettes i heltidsstilling og 
hvor unntak skal drøftes med de tillitsvalgte. Arbeidsmiljølovens bestemmelser 
beskriver arbeidstidsordninger, fortrinnsrett for ansatte og rett til stilling for 

deltidsansatte.  
Kommunen har inngått en avtale med NAV arbeidslivssenter om å videreføre IA-

avtalen for 2019-2022. IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle 
gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke 
sysselsettingen. Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide 

så mye som mulig, så lenge som mulig.  
 

Ås kommune har gjennomført et turnusprosjekt ved Moer sykehjem, og 
kartleggingen blant de ansatte viser at det er stor tilfredshet om dagens 
turnusordning, men at det er potensiale for å endre turnusen for en del av de 

ansatte. Dette implementeres i det videre arbeidet med heltidskultur.  
 

Vurdering:  
Kvalitet i tjenesten er et vesentlig argument for å jobbe med en heltidskultur. 
Det antas at kvaliteten vil øke dersom de aller fleste var fast ansatt i 100 % 
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stilling. Det vil være færre ansatte pr beboer/pasient å forholde seg til, de fast 
ansatte kjenner rutiner og retningslinjer og har et større eierforhold til 

arbeidsplassen. Tar man sporadiske ekstravakt vil man trolig være mindre kjent 
og ha mindre oversikt over den totale arbeidssituasjonen.  
 

Det har gjennom årene vært behov for å rekruttere nok helsearbeidere i Ås 
kommune. Særlig har det vært en utfordring å rekruttere inn nok sykepleiere i 

stillingene.  
 
Det synes som at det gjennom år har utviklet seg en «sedvane» blant 

helsearbeidere å arbeide planlagt deltid (frivillig deltid). Dette forholdet må ses i 
sammenheng med at det er relativt lett å få ekstravakter. De aller fleste som 

arbeider deltid har en grad av «merarbeid», med andre ord, de arbeider en 
høyere stilling enn den faste stillingsprosenten. Det er grunn til å anta at dersom 

denne muligheten, for å ta på seg ekstravakter ble redusert, ville 
behovet/motivasjonen for å stå i en høyere stillingsprosent være høyere. 
Dilemmaet er at det er vanskelig å rekruttere helsearbeidere totalt sett.  

 
Det er også et forhold med IA-avtalen, og ansattes behov og rett på 

tilrettelegging i arbeidet som er relevant i forhold til redusert arbeidstid. Dette 
handler om lovbestemte ordninger som permisjoner, omsorg for barn eller 
lignende, samt behov for deltidsarbeid i forbindelse med sykefravær. Disse 

akkumulerer behov for delvis tilsetting i deltidsarbeid for andre.  
 

Forhold til å dekke opp vakter i turnus har vært drivende i forhold til 
deltidsstillinger, særlig gjelder dette helgevakter som ofte tildeles studenter eller 
lignende. Konklusjonen fra turnusprosjektet på Moer viste også at «de fleste var 

tilfreds med egen turnus», men at det var mulig å vurdere belastninger i forhold 
til helgearbeid på en annen/ny måte.  

 
Norge har også en ny situasjon med pandemi og gjennom dette et behov for å 
redusere antall ansatte som går inn og ut på institusjoner, hjemmetjenester, 

boliger m.v. Særlig har det vært problematisk når ansatte har flere 
deltidsstillinger på tvers av kommuner og i forskjellige institusjoner. Dersom 

antall ansatte ble redusert gjennom at flere arbeider 100 % stilling, ville trolig 
også smitterisiko bli redusert.   

 
Prosjektgruppen for heltidskultur er ledet av kommunalsjef for helse og 

mestring. Prosjektgruppen er bredt sammensatt på tvers av kommunalområdet 
helse og mestring, rådgiver fra HR organisasjon samt tillitsvalgte og 
verneombud.  

 
Prosjektgruppen skal utarbeide overordnede mål for heltidskultur. Det skal 

gjennomføres en kartlegging av dagens situasjon i Ås kommune, som kan brukes 
for å sammenligne tall i fremtiden. Kartleggingen skal gjøres på samme tid hvert 
år. Det er viktig at arbeidet med heltidskultur ikke er til hinder for å 

ansette/beholde ansatte med redusert arbeidsevne, eller til hinder for ansettelse 
i rekrutteringsstillinger/deltid i forbindelse med utdanning.  

 
Heltidskultur er ofte forbundet med nye arbeidstidsordninger, ny turnus og 
helgebelastning. Ås kommune ønsker å «begynne i andre enden». Etablering av 

en forståelse for hvorfor heltidskultur tjener både brukere/pasienter og ansatte 
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Dette ved å sikre en god forankring både politisk og administrativt. Involvere 
brukere via kommunens ulike utvalg og råd.  

 
Det vil bli søkt OU-midler til bistand fra ekstern konsulent. 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen kjente, utover bruk av arbeidstid.  
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente.  

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren ber om at saken tas til orientering.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei.  
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Pågående.  
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