
Seniortiltak i Bodø kommune

Administrasjonsutvalget 26.02.22

1.Hvilke seniortiltak har man?

2.Hvor mye er de brukt?

3.Oppnår man det en ønsker?





Bakgrunn og vedtak

•Bystyret fattet følgende vedtatt 22. mai 2008 (PS 08/72)

•Med bakgrunn i de utredninger som det er vist til, og de utfordringer som kommunen trolig står 
overfor de neste årene foreslår administrasjonsutvalget at det legges til grunn følgende 
prinsipper og retningslinjer for kommunens seniorpolitikk for de kommende årene:

• Til grunn for en aktiv seniorpolitikk skal det ligge en forståelse i alle lag i organisasjonen om at 
det er viktig å beholde senior medarbeidere for å kunne opprettholde og utvikle gode 
tjenestetilbud. 

•Arbeidene med å utvikle en lederstil som er både inkluderende og tydelig og som demper 
konflikter som kan føre til utstøting, skal videreføres og prioriteres.

•Som et ledd i kommunens opplærings- og kompetanseplan skal det legges vekt på å sikre at 
senior arbeidstakere, gis mulighet for påfyll av kunnskap og kompetanse for å sikre mestring og 
jobbkontroll.



Bakgrunn og vedtak

➢Ved innføring av ny teknologi eller organisasjonsmessige endringer skal senior arbeidstakere 
trekkes aktivt med for å hindre at endringene bidrar til utstøting.

➢Kommunens bedriftslegeordning skal forsterkes slik at kommunen kan øke tilbudene om 
rehabilitering og andre helsefremmende tiltak som særlig vil være av betydning for senior 
kvinner innen omsorgsyrkene.

➢Fra fylte 55 år skal alle medarbeidere ha rett til seniormedarbeidersamtale hvor det skal 
fokuseres på å kartlegge ønsker og behov for at medarbeideren i første omgang skal kunne stå i 
arbeide fram til 62 år og deretter til 67 år. For å finansiere tiltakene innen dette området skal 
det årlig avsettes midler i kommunens budsjetter.

➢Tiltak kan være lettere vakt- og turnusordninger, ekstra fritid, redusert arbeidstid, fleksibel 
arbeidstid, kompetanseheving og lignende.



Seniordager

• Arbeidstakere som har fylt 60 år kan ta ut 1 ekstra fridag i måneden. Denne fridagen kan ikke 
overføres til neste måned, og kan ikke tas ut i måneder når en har ferie

• Arbeidstakere som har fylt 62 år kan ta ut 2 ekstra fridager i måneden etter samme vilkår som 
i det første punktet

• Arbeidstakere som har fylt 64 år kan ta ut 3 ekstra fridager i måneden etter samme vilkår som 
i det foregående

• Undervisningspersonalet tilbys fra 60 år tilsvarende reduksjon i arbeidstid som andre ansatte 
i kommunen, Undervisningspersonalet tilbys fra 62 år 130 timer redusert arbeidstid. Fritid 
forutsettes tatt ut innenfor den tariffestede reduksjon i undervisningstid

• Ordningen forutsetter at det ikke tas ut AFP



Bakgrunn og vedtak

❑ Ordningen med delvis uførepensjon skal videreutvikles etter nærmere samarbeid mellom 
kommunen, NAV og legene med sikte på å legge forholdene ytterligere til rette for at 
medarbeidere med redusert yteevne kan forbli i jobb. 

❑ Målsettingen for tiltakene skal være å redusere den årlige tilveksten av uføre med i første 
omgang 30 pst og senere med opptil 50 pst. Tiltakene skal også ha som mål å bidra til at mindre 
enn 20 pst av 62 åringene velger å gå av med AFP.

❑ Tiltak som ikke har direkte økonomisk kostnad iverksettes i løpet av 2008. Øvrige tiltak må 
utredes nærmere og forutsettes innfaset som en del av budsjettprosessen for perioden 2009-
2012.

❑ Tiltakene skal evalueres årlig, om nødvendig justeres hvis det er ønskelig. Evalueringen skal 
gjennomføres som en del av den årlige budsjettprosessen.



❑Inkluderende ledelse

❑Karriereplanlegging

❑Senior- / utviklingssamtale

❑Kompetansehevende tiltak (kurs, utdanning, ansvar og oppgaver)

❑Fysisk tilrettelagt arbeidssituasjon, herunder særlig lettelser i vakter og turnus 

for pleie- og omsorgsmedarbeidere. 

❑Endring/tilpasning av oppgaver og ansvar (herunder mer ansvar). - Fadder-

/mentorordning. - Faglig oppdatering og fordypning. – Hospitering

❑Tilrettelegging gjennom permisjonsreglementet. 

❑Tilrettelegging gjennom reglementet for fleksibel arbeidstid

❑Seniorkurs*

❑Arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på seniorspørsmål. 

❑Sluttsamtale. 

❑En kombinasjon av økonomiske insentiver og andre tiltak.

Seniorpolitiske tiltak (* Kvalitetssikres i brosjyre livsfase) 



Seniortiltak

-Aml § 10-2 (3) - utvidet fleksitidsordning

-Aml § 10-2 (4) - redusert arbeidstid for en periode (lønn reduseres 
tilsvarende)

-Aml § 12-11/HTA § 14.2 – utdanningspermisjon

-HTA pkt. 4.A.2 og pkt. 5.3 - særskilte lønnsforhandlinger



Registrerte seniordager 2021

❑ Andre avdelinger utenom HO

❑ 2080,45 dager 

❑ HO: 460,77 dager 

❑ Vikarinnleie: kr 703 000,-







Funn og konklusjoner

•Det ble foretatt en enkel evaluering i 2010 og en grundig evaluering av kommunens 
seniorpolitikk i 2015

•Evalueringen fra 2015 tok for seg spørsmålet om kommunen har nådd sine definerte 
mål fra 2008 med en tilhørende vurdering av utgiftene til seniordager. De samlede 
utgiftene til seniordager ble i evalueringen fra 2015 stipulert til ca. 3 millioner kroner i 
2013, mens de anslagsvis i 2018 ville utgjøre 5 millioner kroner. 

•En av hovedkonklusjonene i administrasjonene sin evaluering fra 2015 var for øvrig at, 
Det forventes at en individrettet personalpolitikk vil være gunstig for kommunens 
økonomi ved å påvirke utgiftene til AFP og uførepensjon. Videre fremkom det i politisk 
saksfremlegg at; 

•Arbeidsgruppen konkluderer med at seniordager som tiltak for å påvirke 
pensjoneringsmønsteret i kommunen nok ikke er det mest effektive. Forskning og 
erfaring fra andre virksomheter, herunder andre kommuner tilsier at de arbeidsrelaterte 
forhold som synes å ha størst innvirkning på pensjoneringsmønsteret er en individrettet 
ledelseskultur som gjør at seniorene opplever seg verdsatt og ønsket i bedriften. 
Konkret handler dette om dialog, tilrettelagt arbeidssituasjon og jobbutvikling.



1. Arbeidsgiver (ledelse og personalpolitikk) 

2. Arbeidstaker (yrke og arbeidssituasjon, arbeidsbelastning, meningsfulle og 

varierte arbeidsoppgaver, kompetanse/utdanningsnivå og kjønn, medvirkning og 

innflytelse på egen arbeidssituasjon) 

3. Helse

4. Familieforhold (ønske om mer fritid, planlegging/samordning med 

ektefellens/samboerens/partnerens avgang) 

5. Pensjon/Økonomi 

Hva er avgjørende for pensjoneringsmønsteret i 

kommunen?



Rekruttering av lærlinger i Bodø 
kommune våren 2022

Administrasjonsutvalget 26.06.22



Rekruttering av lærlinger er fremdeles utfordrende 

• Hard konkurranse

• NLSH (Nordlandsykehuset) Vår største konkurrent. De tilbyr ca. 14 
læreplasser i helsearbeiderfaget. De tar også inn ernæringskokk.

• Mange takker nei til læreplass, noen skal flytte, noen skal ta påbygg

•I år hadde vi mange søkere fra andre Salten- kommuner. De søker 
mange steder, men velger gjerne sin hjemkommune foran andre



Hovedtall per 20.04.22

• Vi har 68 aktive lærlinger i Bodø kommune

• 55 lærlinger går videre (og blir 2. års- lærlinger etter telledato 27.06.22)

• Dette betyr at vi må rekruttere 25 for å få 80 og 45 for å nå et antall på 
opptil 100. 



Status per 20.04.22*

Søkere totalt alle fag: 84 søkere alle 

fag (7 fag)

Antall søkere per fag: Utsendt tilbud:

• Helsearbeiderfaget- 15

• Barne - og 

ungdomsarbeiderfaget- 5 

• Ernæringskokk- 1

• Aktivitør- 1

• IT- Driftstekniker- 0

• Service – og 

administrasjonsfaget- 0

• Reiseliv- 0 (Stillingen 

trukket).

• Helsearbeiderfaget- 4

• Barne - og 

ungdomsarbeiderfaget

- 5

• Ernæringskokk- 1

• Aktivitør- 1

• IT- Driftstekniker- ?

• Service – og 

administrasjonsfaget-?

• Reiseliv- 0

Takket ja

• Helsearbeiderfaget- 43

• Barne - og ungdomsarbeiderfaget-

19 

• Ernæringskokk- 5

• Aktivitør- 2

• IT- Driftstekniker- 6

• Service – og administrasjonsfaget -6

• Reiseliv- 3

• Helsearbeiderfaget- 9

• Barne - og 

ungdomsarbeiderfaget- o 

• Ernæringskokk- 0

• Aktivitør- 0

• IT- Driftstekniker- ?

• Service – og 

administrasjonsfaget-?

• Reiseliv- 0

Takket nei



Eksempel- Status søkermasse - Helsearbeiderfaget

•Av 43 søkere på helse er det 15 som har fått tilbud (4 har takket ja, 9 har takket 
nei, og vi venter på svar fra 2)

•Dette betyr ikke at vi har 28 potensielle kandidater igjen. Flere har trukket 
søknaden, eller takket nei til intervju

•Fem er ikke kvalifisert

•Seks er ikke intervjuet (enda)

•Ved utgangen av uke 17 vil vi ha foretatt 32 intervjuer av 43 søkere (20+ 
4+3+5) 



Kvalifikasjonskrav for lærlinger i Bodø kommune 2022

Formelle krav Personlige egenskaper

•Bestått videregående skole på VG1- og 
VG2nivå (felles- og programfag)

•Beherske norsk skriftlig og muntlig for 
forsvarlig yrkesutøvelse

•God orden og oppførsel

•Lavt fravær

• I tillegg hensyntas ungdomsrett og bosted 
Nordland fylke

•Du er motivert til å lære mer innen 
fagområdet

•Du arbeider strukturert og målrettet med 
læreplanen din

•Er opptatt av å skape gode relasjoner med 
kollegaer og andre samarbeidspartnere

•Er fleksibel og har evnen til å tilpasse deg 
ulike oppgaver

•Er punktlig, pålitelig og ansvarsfull



Læreplan i helsearbeiderfaget, grunnleggende ferdigheter
(Kunnskapsløftet)

•Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen 
og er en del av den. I helsearbeiderfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

•Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i helsearbeiderfaget innebærer å kunne dokumentere korrekt og 
hensiktsmessig. Det vil også si å kunne fylle ut skjemaer og utarbeide planer. Videre innebærer det å kunne 
kommunisere og legge til rette for dialog i møte med pasienter, brukere, pårørende og kollegaer.

•Å kunne lese i helsearbeiderfaget innebærer å forstå innholdet i skjemaer, pasientdokumenter og planer, og i 
statistikk og relevant regelverk. Å kunne lese innebærer også å kunne forstå og sette seg inn i faglitteratur for 
å holde seg faglig oppdatert.

•Å kunne regne i helsearbeiderfaget innebærer å beregne og vurdere kostnader knyttet til ulike aktiviteter i 
boliger og institusjoner. Tallforståelse innebærer også å kunne beregne og vurdere mengde, mål og vekt
knyttet til vurderingen av helsetilstanden til brukere og pasienter.

•Digitale ferdigheter i helsearbeiderfaget innebærer å utveksle elektronisk dokumentasjon og informasjon i 
faglig arbeid. Det vil si å kunne kommunisere elektronisk med andre, utføre kontortekniske rutiner og vise 
digital dømmekraft.



Konsekvenser ved å ta ned kvalifikasjonskravene:

➢At vi vil få lærlinger i "retur" fordi lærlingene ikke har forutsetning for å 
mestre sin arbeidshverdag. Dette er en sårbar gruppe og disse må 
ivaretas på en god måte

➢Heving av lærekontrakter

➢Tretthet i virksomhetene som resulterer i færre læreplasser = betyr på 
sikt færre fagarbeidere

➢Økning i ikke-beståtte fagprøver

➢Presset og arbeidsmengden på både lærested, Lærlingetjensten og 
HR- kontoret som helhet øker 



•Lærlingetjenesten opplever et 
forventningskrysspress på volum, 
kvalitet og økonomi

•Hva skal Lærlingetjenesten være? 

•Hvorfor gjør Bodø kommune denne 
jobben?



Møte med Nordland fylkeskommune før påske

• Intern oppsummering etter møtet med Nordland fylkeskommune

1. Det kommer et tilskudd fra regjeringen på 18 millioner kroner til Nordland fylkeskommune i satsingen 

på lærlinger. Tilsagnsbrevet er ikke kommet og de vet ikke helt hva pengene skal gå til og om 

lærlingebedriftene kan søke på midler. 

2. De skal lage en politisk sak om lærlingekandidater og spesielt problematiserer lærlingekandidater over 

25 år som faller utenfor ordningen. Har vi kandidater over 25 år?

3. Det kan søkes om tilskudd på de lærlingene med spesielle behov, det er et enkelt skjema, men det 

krever en PPT rapport fra videregående, de kan få inntil 6 timer dekket pr uke på lærlingestedene, 

tilskuddet skal gå til tilskudd på lærlingestedet. NFK kommer gjerne til Bodø kommune og tar en 

prat/veiledning på dette.

4. Hvem er det som takker nei til våre tilbud, det vil NFK gjerne vite. Vi kan også benytte kandidatlisten 

som er tilgjengelig til å få tak i lærlinger.

5. Vi har gitt tilbakemelding på at vi ikke har strenge kvalifikasjonskrav, og de fikk se en utlysningstekst og 

de mente dette kunne vi kreve av en lærling i Bodø kommune. 

6. Det er berammet et nytt møte med NFK her 18. mai kl. 12.00, der må HR og lærlingetjenesten må delta. 



Veien videre

• Ferdigstille hovedopptaket

• Ta inn flere lærlinger i BUA



Sykefravær 2022



Akkumulert 12,83 %



Avdelingsvis fordeling





Rutine for bemanningstilpasning 
og nedsatt arbeidsevne






