
Utlyste deltidsstillinger 2021 



Delegert myndighet 

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-11, jf. 

hovedavtalen del b § 4.

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte 

og kommunen som arbeidsgiver. 

Innstillingsrett

Administrasjonsutvalget skal behandle og innstille til bystyret i saker som gjelder 

overordnet arbeidsgiver- og personalpolitikk, herunder livsfasepolitikk, rekruttering, 

lønnspolitikk, likestilling og inkluderende arbeidsliv.



Delegert myndighet - Deltidsstillinger

• Administrasjonsutvalget skal godkjenne utlysning av stillinger der 
stillingsprosenten er lavere enn 100 prosent, med unntak av:

• Helgestillinger

• Nattevaktstillinger

• Rekrutteringsstillinger med stillingsstørrelse under 25 %

•Tilsynsleger og andre med en annen hovedarbeidsgiver

•Vikariater og fravær der stillingsinnehaver har allerede en 
deltidsstilling

• Rammeavtale/tilkallingsvakter



• Unntatt foretakene, BPA – Brukerstyrte personlige assistenter, tilkallingsvikarer, og 
ferievikarer

• Totalt 26 deltidsstillinger i perioden 01.01.2021 t.o.m. 04.11.2021

•13 deltidsstillinger ved HO-avdelingen og 13 stillinger ved OK-avdelingen

•Ved UE-avdelingen har vi i en publisering utlyst 4 stillinger med totalt 300 % 
fordelt med 60 % - 70 % - 70 og 100 % stilling

•Forutsetning for rapportene/statistikken er registreringskvalitet og lik praksis!

•Byttet rekrutteringssystem i 2020

•Berammet oppfølgingsmøte med leverandør på fredag 19. november 



Helse- og omsorgsavdelingen



Oppvekst- og kulturavdelingen



Utbygging- og eiendomsavdelingen

•Renholds service seksjonen - renholdere 60 % 70 % 70 % 100%



Status sykefravær Bodø kommune -16.11.21



Bodø kommune samlet - t.o.m. oktober 2021
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Sykefravær helg/turnus



Sykefravær helg/turnus



Hva gjør vi i et samarbeid med andre og planlagte tiltak?

4 virksomheter

29.10.21



❑ HelseIArbeid – tjenestesamhandling mellom Helsetjenesten og NAV

❑ Gruppetiltak som pågår over tid med tre undervisningsbolker, varighet inntil 1 år, 
forpliktende. 

❑ Forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel, skjelett og psykiske plager. 
Gjennomføres av NAV ALS og spesialisthelsetjenesten. Gratis tiltak

❑ HR bistår bredt inn i virksomhetene, gjennomgang av alt sykefravær og planlegging for 
hvordan fraværsarbeidet håndteres fremover og hvilke aktører som involveres 

❑ Friskere tilbake presenteres på personalmøte - Oppfølgingsmodellen

❑ Bistår med å koordinere større tiltak i samarbeid med NAV, NAV ALS, 
Hjelpemiddelsentralen og Friskgården

❑ Langtidsfrisk – pilotprosjekt på Hovdejordet sykehjem. Infomøter for ansatte er 
gjennomført, individoppfølging og gruppetiltak igangsettes etter gjennomført 
arbeidsmiljøkartlegging.

Hva gjør vi i et samarbeid med andre og planlagte tiltak?



Hva gjør vi i et samarbeid med andre og planlagte tiltak?

❑Krav til analyse – SAMU

❑Forankring og redegjørelse til kommunedirektør og 

hans ledergruppe 22.11.21

❑ Fag- og nettverksmøte mellom HR-kontorene i Bodø 

og Narvik kommune i januar 2022



Hva gjør vi i et samarbeid med andre og planlagte tiltak - Verktøy?

Første fraværsdag

Status

Dersom digital oppfølgingsplan ikke er utarbeidet må dette gjøres

under "mine ansatte" på nav.no,med mindre det er åpenbart er

unødvendig (husk kopi til personalmappen i Elements).

Arbeidsplassbeskrivelsen er et godt støtteverktøy til

oppfølgingsplanen.



Kurs og kompetanseheving – E-læring



Roller i nærværsarbeidet

BHT

LEGE

NAV ALS

Sykemeldt

ansatt

Leder

HR

NAV

Partssamarbeid
KOR

Hovedarenaen for forebygging og oppfølging skjer på den enkelte arbeidsplass!



Friskere tilbake oppfølgingsmodell

Oppfølging

Forebygging

Maksdato

Arbeidsavklaringspenger – permisjon u/lønn

Dialogmøte 1
Lovpålagt

Dialogmøte 2, NAV
Lovpålagt

Jevnlig oppfølging

2-6 mnd

Oppfølgings

møter

6 mnd

NAV møte 

7 uker
Aktivitetskrav

3.møte 

4 uker

2.møte 

16 dgr

1.møte 

8 dgr

Avtale

1.møte 

7 mnd 8 mnd 9 mnd 10 mnd 11 mnd 12 mnd

13 mnd 14 mnd 15 mnd 16 mnd 17 mnd 18 mnd

Høyt korttidsfravær: 3 egenmeldinger eller 6 dager i løpet av 6 måneder

• Oppfølgingsplikt

• Omsorgsplikt

• Medvirkningsplikt

• Aktivitetsplikt Oppfølging

1 dag

Dialog



Gjennomføring av årets 
lokale lønnsforhandlinger i
Bodø kommune



❑ Lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalen kapittel 3, 4 og 5 er 

nå gjennomført for cirka 4000 medarbeidere i kommunen og ble 

avsluttet torsdag 21. oktober.

❑ Krevende inngang på disse forhandlingene



Informasjon om

mellomoppgjør

Lønnssamtaler

Tall/statistikk

LP 2017-2021

Kriterier og 

Satsingsområder

Økonomisk situasjon

Forhandslingsplan

Frister

Praktiske

Skriftlighet

Tydelighet i 

prioriteringer og 

begrunnelser

Nivå på kravene

Reelle 

forhandlinger

Likeverdighet

Tidsplan

Fellesmøter

Særmøter

Klima

Utveksling

Tilbud/krav

Typetilfeller

Bisittere

Lokaliteter

Servering

Sperrefrist og 

feilretting

Praktisk 

gjennomføring

Skriftlig vs. muntlig 

orientering om 

resultatet

Berede grunnen 

for 

2022!!



Tre hovedfaser i de lokale lønnsforhandlingene 

Avklaringer

Forberedelser

Planlegging

Forhandlingene

Signering

Protokoller

Resultatet


