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Søknad om prosjektmidler - uønsket deltid
  

Sammendrag:
Eigersund kommune søkte om deltakelse i programmet ”Saman om ein betre kommune” 
høsten 2011 og prosjektmidler til dette arbeidet. Det var nesten 100 søknader, og kommunen 
kom dessverre ikke med i fjorårets oppstart. Det er nå kommet en ny mulighet til å søke på 
prosjektmidler – denne gangen til Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Saksgang:
Saken har vært behandlet i administrasjonsutvalget til uttale – og vedtas av Formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 13.03.2012:
Eigersund kommune sender søknad om prosjektmidler knyttet til uønsket deltid for 2012. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Samme søknad ble behandlet i juni 2011 både i administrasjonsutvalget og formannskapet. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er ønskelig å sende samme søknad som ble sendt høsten 2011. Utfordringene og 
problemstillingene knyttet til uønsket deltid er de samme nå som da. 

Se vedlagte søknad hvor prosjektsøknaden blir nærmere beskrevet. 

Saksbehandlers vurderinger:
Eigersund kommune har arbeidet målrettet knyttet til uønsket deltid over flere år. Det er 
uarbeidet egne retningslinjer for dette, og det foretas årlige kartlegginger over status når det 
gjelder uønsket deltid. 

Rådmannen vurderer det slik at det beste tiltaket nå er å søke om midler til en prosjektstilling 
som kan hjelpe ledere, verneombud, ansatte og tillitsvalgte ute på den enkelte enhet med det 
videre arbeidet for å få ned uønsket deltid. Dette kan være knyttet opp mot ulike virkemidler 
for å motvirke uønsket deltid, se på mulighet for å organisere turnuser på en annen måte 
m.m. 

Universell utforming:
Nei
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Økonomiske konsekvenser:
Nei

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Velge ikke å sende søknad om prosjektmidler. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.04.2011
Kommunal- og 
regionaldepartementet

Invitasjon til å delta i utviklingsprogrammet: 
Sammen om en bedre kommune

3 U 15.08.2011
Arbeids- og 
velferdsdirektoratet

Søknad om prosjektmidler

4 U 15.08.2011
Arbeids- og 
velferdsdirektoratet

Ufrivillig deltid søknadsskjema - underskrevet

5 I 24.11.2011
Kommunal- og 
regionaldepartementet

Sammen om en bedre kommune - informasjon 
om opptak

Parter i saken:
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Vedlegg 1

Søknadsskjema – Sammen om en bedre kommune
Ref. 11/630 

(Maks. 4 sider)

Kommune(r) Eigersund kommune

Kontaktperson
Tlf, e-post

Kristin Haugeland
Kommunalsjef Personal
Tlf 51 46 80 15 – kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

Navn på prosjektet
/prosjektene

Hvordan kan alternative arbeidstidsordninger (”ønsketurnus”/ lange 
vakter oa.) benyttes for å redusere uønsket deltid?

Lokale utfordringer/begrunnelse for ønsket deltakelse

Eigersund kommune tok i begynnelsen av 1990-tallet over driften av 
Bakkebø som var en institusjon for psykisk utviklingshemmede. En stor 
andel av beboerne ønsket å være igjen i kommunen. I og med at de 
aller fleste har et tilbud på dagtid utenfor bolig er bemanningsbehovet 
lavt i ukene og øker i helgene når alle brukere er hjemme. Resultatet er 
et større antall deltidsstillinger/ helgestillinger enn det som er vanlig i en 
kommune. Dette har gjort arbeidet med uønsket deltid spesielt 
utfordrende for kommunen. 

Eigersund kommune kan vise til at en over flere år har prøvd ulike tiltak for å 
løse dette med uønsket deltid, og en vurderer det slik at en har prøvd de ulike 
tiltakene en har for å redusere uønsket deltid. 

En ønsker nå å se på hvilke muligheter som ligger i ulike turnusløsninger for å 
redusere uønsket deltid. Til dette er det nødvendig med en prosjektstilling 
som kan være en pådriver, gå i dybden i den enkelte enhet og i samarbeid 
med leder, ansatte og tillitsvalgte vurdere de turnusmessige grep som kan 
gjøres. En slik stilling har en ikke ressurser til innenfor kommunens budsjetter 
p.t. 

Eventuelle tidligere prosjekter eller andre innsatser innenfor samme utviklingsområde

- I 2005/ 2006 ble det gjennomført et lokalt partsammensatt 
prosjekt innenfor en sone der ”alle steiner ble snudd” og hvor en 
hadde intervju med ansatte for å høre deres mening om ulike 
tiltak knyttet til å redusere uønsket deltid. 

- På bakgrunn av dette arbeidet ble det i 2006 utarbeidet lokale 
retningslinjer for arbeidet knyttet til uønsket deltid (vedlegg 3) 

- Siden 2007 er det foretatt en årlig kartlegging av uønsket deltid i 
kommunen. Denne gjennomføres på samme tidspunkt hvert år, og 
legges frem for administrasjonsutvalget til videre oppfølging.

- Eigersund kommune deltok i kvalitetskommuneprosjektet i 2009. Ett 
av delmålene var å ha fokus på å redusere uønsket deltid. 

- Dette er en problemstilling som opptar både administrasjon, 
politikere og tillitsvalgte i kommunen vår

Bakgrunns-
informasjon

Tidligere oppnådde resultater
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Den årlige kartleggingen viser at en i perioden 2007 – 2011 har hatt en 
nedgang på 47.6 % i uønsket deltid i perioden. Sist kartlegging viser 
imidlertid en stagnasjon i reduksjonen – noe som kan bety at en må 
vurdere å iverksette andre tiltak enn det som fremkommer i våre interne 
retningslinjer. 

Prosjektets/prosjektenes forankring i kommunens utviklingsarbeid

I forbindelse med deltakelse i kvalitetskommuneprosjektet ble det 
nedsatt en styringsgruppe bestående av tre representanter fra politikk, 
tre fra administrasjon og tre fra de tillitsvalgte. Dette for å få etablert det 
tre-part-samarbeidet som var et viktig element i 
kvalitetskommuneprosjektet. En finner det naturlig at en bygger videre 
på dette samarbeidet. 

Prosjektets
/prosjektenes mål

 Hva ønskes oppnådd? 
 Kriterier for måloppnåelse
 Hvordan skal resultater 

måles?

Eigersund kommune ønsker å søke om en prosjektstilling på 
fortrinnsvis 100 % (evnt mindre) som skal gå mer i dybden for å se på 
hvordan ulike turnusmessige løsninger kan benyttes for å få redusert 
den uønskede deltiden ytterligere. En bør også se på hvilke muligheter 
som ligger i forhold til at flere arbeidstimer lagt til helg kan være med på 
å redusere antall deltidsstillinger. 

Kommunen har siden 2007 foretatt årlige kartlegginger – noe som gir gode 
muligheter for å dokumentere om nye tiltak gir effekt. I forbindelse med 
kartleggingen er det stilt en del spørsmål som får frem de ansattes holdninger 
til hvilke tiltak de føler er aktuelle for å få opp stillingen – samt hva de er 
villige til å bidra med for å få til dette. 

Innhold 

 Hva skal en utvikle? 

 Hvilke tiltak skal 
gjennomføres?

En prosjektstilling skal sammen med leder, ansatte og tillitsvalgte på 
enhetene ha en gjennomgang av turnus for å vurdere hvilke endringer 
som kan gjøres for å få opp størrelsen på stillinger. Kan det være 
aktuelt å søke om å gå lengre vakter? Er forhandlingsturnus aktuell? 
Arbeide mer helg? Andre turnusmessige tiltak? Stimuleringstiltak?

Læringsutbytte 

 Hvordan skal læringen fra 
prosjektet bringes ut i 
organisasjonen?

 Hva er forventet 
læringsverdi for andre 
kommuner?

Vi ser det som naturlig at en startet gjennomgangen med 1 – 3 enheter 
og utvider i organisasjonen etter hvert som en har gjort erfaringer med 
de ulike ordningene. En bør i utgangspunktet velge ut enheter med et 
godt arbeidsmiljø/ samarbeidsklima – da det kan være ett godt 
utgangspunkt for å arbeide med forhandlingsturnus.

Gjennom styringsgruppen vil erfaringer/ informasjon spres både 
politisk, administrativt og til de tillitsvalgte. Lokale medier er også 
opptatt av problemstillingen.  

I den senere tid har det vært økt fokus på dette med uønsket deltid i media –
og i den forbindelse er det ofte nevnt at lange vakter kan være et aktuelt 
virkemiddel. Eventuelle gode erfaringer fra dette med turnus vil i stor grad 
være overførbar til andre kommuner. 

Organisering og 
arbeidsformer
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 Prosjektforankring. 

Hvordan skal 
kommunen sikre at 
folkevalgte, 
administrative ledere 
og medarbeidere
/tillitsvalgte i alle 
arbeidstaker-
organisasjonene 
lokalt deltar 
konstruktivt i 
utforming og 
rapportering fra 
prosjektet? 

 Ledelse
 Hovedaktører i arbeidet
 Eventuelle eksterne 

samarbeidspartnere
 Hvordan skal aktørene 

arbeide?

- Gjennom partsammensatt styringsgruppen

- Ved at saker fremlegges for administrasjonsutvalget

- Gjennom faste møter med ledelse

- Gjennom faste møter med tillitsvalgte

- Det bør også vurderes om det skal gjennomføres samlinger internt i 
kommunen i løpet av prosessen

For at kommunen skal kunne bringe dette arbeidet ett hakk videre vil det 
være sentralt å kunne få midler til en prosjektlederstilling som kan ha fokus 
og ”trykk” på denne saken. 

Informasjon vil være vesentlig, og aksept for at det vil ta noe tid for å få med 
de ansatte til å være med på å tenke nytt når det gjelder turnus. 

Økonomi 

 Budsjett

 Egeninnsats

 Kjøp/frikjøp 
prosjektleder

Det søkes om midler til prosjektstilling fortrinnsvis i 100 % stilling –
evnt. lavere.

Egeninnsatsen vil ligge i involvering av ledere, tillitsvalgte og de 
ansatte for å få vurdert ulike tiltak på den enkelte enhet

Framdriftsplan (med 
milepæler)

Fase 1:
Tilsetting av prosjektleder – reetablering av styringsgruppe (umiddelbart)
Informasjon til ledere og tillitsvalgte
Informasjon ut til ansatte

Kartlegge hvilke enheter som det er mest aktuelt å starte med i prosjektet. 
Nedsettelse av partsammensatte interne arbeidsgrupper innenfor hver enhet
Prosjektleder vil ha ansvar for å holde trykket oppe i prosjektet og sette seg 
inn i hvilke tiltak som vil være mest aktuelle og hensiktsmessig. Det er 
ønskelig å prøve ut dette med forhandlingsturnus/ ønsketurnus ved en enhet.

Erfaringsutveksling fase 1 (innen 4 – 6 mnd) 

Fase 2: 
Utvide med nye enheter  
Kartlegging uønsket deltid årlig 
Evaluere om en ser effekt av ulike tiltak om dette medfører nedgang i antallet 
uønsket deltid. 

Fase 3: 
utvide med siste pulje
Erfaringsutveksling for prosjektperioden
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Evaluering av prosjektet – prosjektrapport

Deltakelse på samlinger med andre kommuner kommer i tillegg. 

Andre opplysninger En forutsetting for igangsetting av dette prosjektet er at en får tilført 
midler for å tilsette i en prosjektstilling. 

Søknaden er politisk behandlet: 

Dato: 13.03.2012 Utvalg: Administrasjonsutvalget
Dato: 14.03.2012 Utvalg: Formannskapet

Dato: …………… Ordfører: ………………………………........  Rådmann: 
…..……………………………………. 

(Eventuelle) vedlegg: Dokumentasjon av resultater og effekter av tidligere gjennomført 
utviklingsarbeid på området/områdene 

Vedlegg 1: Rutiner for arbeid med å redusere uønsket deltid
Vedlegg 2: Kartlegging uønsket deltid i Eigersund kommune pr. mars 2011

Søknadsfrist: 23. mars 2012

Søknaden sendes:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Stab for analyse og strategi
v/ Kari Strøm
Postboks 5, St. Olav Plass
0130 OSLO




