
Svar på interpellasjon om heltidsarbeid: 
 
 
Ås kommune jobber målrettet med heltid. Det er et mål at alle ansatte som ønsker det skal få 
mulighet for 100 % arbeid i kommunen. 
 
Det jobbes på ulike måter for å oppnå dette: 
 
Alle fast ansatte i Ås kommune har fortrinn til utvidelse av egen stilling ved ledighet.  
Oversikt over ansatte som ønsker økt stilling har den enkelte leder. I samråd med plasstillitsvalgt og 
enhetsleder vurderes det i hvert enkelt tilfelle om økt stilling skal tilbys eller om stillingen skal 
utlyses.  
 
Enhver ledighet vurderes i forhold til  rekruttering og krav til kompetanse. Krav til kompetanse vil til 
enhver tid være førende for om våre egne ansatte er kvalifisert for ledig stilling, eller om 
stillingen/deler av stillingen må utlyses eksternt med krav til annen type kompetanse.  Det er leders 
ansvar å ivareta at avdelingen/enheten har nødvendig kompetanse til å utføre de lovpålagte 
tjenestene til enhver tid har. 
 
Turnus utarbeides etter tre prinsipper;  
1) lover og regler  
2) driftsmessige hensyn  
3) de ansattes ønsker individuelt og på gruppenivå 
 
Turnusordninger fastsettes i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, men leder har det overordnete 
driftsansvaret. Kommunen har ulike vakt – og turnusordninger, og mener det er viktig å ha dette i en 
form som gjør at ansatte i størst mulig grad kan velge den vaktbelastningen som passer den enkelte 
best, ofte ut i fra livssituasjonen for øvrig. Dette er noe kommunen spesielt har jobbet med de siste 
årene, for å være en attraktiv arbeidsgiver for flest mulige. 
 
Svært mange av våre ansatte jobber frivillig deltid. Muligheten til å få jobbe deltid, eventuelt over en 
periode, er et gode for disse.   
 
Så til spørsmålet og forslagene dine: 
 
Ordfører støtter ønsket om å få en betydelig økning av heltid, og jeg støtter ideen om å arbeide 
systematisk med heltidskultur, og med å unngå ufrivillig deltid. 
 
I de seks punktene går du nokså detaljert inn og inviterer kommunestyret til å vedta tiltak for å øke 
andel heltidsansatte. Jeg synes du går altfor detaljert til verks med forslag til løsninger. Intensjonen 
er god, og jeg deler den, men jeg mener vi ikke har grunnlag nå for å forstå rekkevidden av 
vedtakspunktene, hverken økonomisk eller organisatorisk. Jeg anbefaler derfor ikke kommunestyret 
å vedta de seks punktene. Jeg anbefaler i stedet partiene til å fremme en mer åpen bestilling av et 
slikt arbeid i forbindelse med HP/budsjett 2019. 
 


