Heltidskultur i Bodø kommune

Heltidskultur er vedtatt i Bodø kommune
•

Sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestene og effektiv drift

•

Fremme Bodø kommune som en attraktiv arbeidsgiver som klarer å
rekruttere nødvendig kompetanse

•

Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraftpotensiale blant ansatte som
arbeider deltid

•

Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø for ansatte, som også frigir tid til
mer og bedre ledelse

Positiv utvikling i mål for gjennomsnittlig
stillingsstørrelse (75 %) og andel heltid (50 %),
men ikke hele avdelingen
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Tall i prosent
Tall for 2019 er pr 31/7
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Bemanningskontoret har gitt resultater
-

-

-

Etablert februar 2020, i tett dialog med HTV
4 sykepleiere til utleie – erstatter kostbar innleie fra private utleiebyråer.
Finansiert 45 stillinger opp til 100% blant medarbeidere som har hatt
uønsket deltid. Alle ansatte som ønsker å øke sin stillingsstørrelse har fått
det innvilget så langt i 2020.
Finansiert opp fire deltidsstillinger til 100% ute i virksomhetene, som så er
utlyst som heltidsstillinger.
Alle stillinger utlyses som heltidsstillinger i 2020 (unntatt
natt/student/helg )
Finansiert videreføring av 100% stilling som prosjektleder for
videreutvikling av heltidskulturarbeidet i 2020

Helgeknuten – heltidskultur må gi flere
timer til pasienter og brukere i helgene
•

•

•

Forutsetning for en
heltidskultur er at
alle ansatte går
flere helgetimer enn
hver 3. helg.
Det finnes ulike
alternativer for
dette som må
tilpasses hver
enkelt avdeling
HTV er enig
i dette

Heltidskultur; fra prosjekt til fast praksis
• Administrasjonen legger frem en sak med tre forskjellige alternativer
til videre etablering
– Tett samarbeid med ansatterepresentantene
– 2 av alternativene vil gi reell økning i heltidskultur

• 0-alternativ (videreføring av dagens ordning) er ikke bærekraftig
– Dårlig evne til å rekruttere kompetanse
– Mange små deltidsstillinger for å få forsvarlig turnus til å gå opp
– Høy bruk av overtid og innleie

Økonomiske modeller
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Økonomiske modeller
•
•
•
•

Alternativ A – pilotmodellen
10 % økning i grunnbemanning og 400,- i heltidstillegg
krever en økning i budsjettrammen på 52,3 mill kr.
Selv med økning i grunnbemanningen på 10% minsket ikke
vikarbruken i to av pilotene.
• I den 3. piloten ble 10% økning for mye
• Mye av den økte vikarbruk kan forklares med mange vakante
stillinger og langtidssykemeldte ved inngangen av prosjektet, men
det handler også om regler og rutiner for innleie.
• Spørsmålet er om 10 % økning i grunnbemanning er for høyt, og at
innslaget for innleie kom for tidlig.
•

Økonomiske modeller
• Alternativ B - 5 % økning i grunnbemanning, og kr. 400,- i
heltidskulturtillegg.
• En økning på 5% vil gi rom for å innfri nye krav om ufrivillig deltid på
egen arbeidsplass, samt øke grunnbemanning gjennom nye
stillinger. Dette er en forutsetning for å lage turnus med flere
helgetimer for alle ansatte.

Økonomiske modeller
• Alternativ C innebærer en økt grunnbemanning på 3 %, og samme
heltidskulturtillegg som i pilotmodellen.
• I denne modellen skal heltidskulturtillegget reduseres trappevis med
redusert stillingsstørrelse Dette innebærer eksempelvis at
heltidskulturtillegget i en 100 % stilling er 400 kr, i en 75 % stilling er
300 kr, og i en 50 % stilling er 200 kr. En slik modell krever en
økning i budsjettrammen på 3 mill kr.
• En økning på 3 % vil knapt dekke ufrivillig deltid, og heller ikke tilføre
nye stillinger for er en forutsetning for robuste bemanningsplaner
med kvalifisert personell hele uken.
• Urettferdig da red. stillinger går like mange helgetimer

Alternativ B
• En undersøkelse utført av bemanningskontoret viser at HO trenger
9,75 årsverk for å få bort uønsket deltid pr 01.06.20. Dette tilsvarer
ca 2 – 3 % økning i grunnbemanning for de virksomheter som har
uønsket deltid.
• En økning på 5% vil derfor gi rom for å innfri nye krav om ufrivillig
deltid på egen arbeidsplass, samt øke grunnbemanning gjennom
nye stillinger. Dette er en forutsetning for å lage turnus med flere
helgetimer for alle ansatte.
• Dette er drøftet med de aktuelle HTV, og det er
enighet om at alternativ B ønskes gjennomført.

Økonomisk gevinst av arbeidet på sikt
• Per 31.07.2020 har avdelingen brukt 17,6 mill på overtid og innleie
av eksterne vikarer. Avdelingen har ingen budsjett til disse
kostnadene. Satsingen på heltidskultur og opprettelse av
Bemaninngskontor skal redusere disse kostnadene vesentlig.

• Avdelingen har et årsbudsjett på innleie av egne vikarer i 2020 på
17,2 mill. Per august 2020 har avdelingen brukt 39,1 mill på innleie
av egne vikarer. Gjennom økt grunnbemanning og satsing på
heltidskultur kan også denne vikarbruken reduseres fra 2021 og
utover.

Kultur for Heltid
• KULTURARBEID er det aller viktigste vi gjør
• Fra deltid til heltid – prosess må kjøres på hver enkelt arbeidsplass
• Alle medarbeidere må få kunnskap og innsikt før en
holdningsendring kan skje. Vi må få til en mye sterkere lokal
forankring for å skape et felles forståelsesbilde for hvorfor vi er her,
hvordan våre tjenester oppleves og hva skal til for å løse fremtiden
omsorgsbehov og utfordringer.

Tidsplan Kulturarbeid

