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1.0 BAKGRUNN 
Sandefjord kommune har en høy andel deltidsansatte. Kommunestyret har bevilget penger i den 
neste 4 årsperioden til å øke satsingen for å oppnå en heltidskultur i Sandefjord kommune, det 
gir oss mulighet for å jobbe strukturert med å øke denne andelen.  
 
Prosjektet «Nytt Blikk Sandefjord kommune» er gjennomført i 2018-2020, med utprøving av ulike 
turnusordninger. Dette prosjektet ble avsluttet i januar 2020, og det er behov for å 
prosjektorganisere det videre arbeidet med heltidskultur for å ivareta den videre satsingen.  
 
Nasjonalt endres fokuset fra å snakke om uønsket deltid til å tenke at heltidsarbeid skal være 
det sentrale og naturlige utgangspunktet. Det er gjennomført forskning på temaet og i litteraturen 
kan det hentes mange eksempler på forsøksordninger fra andre virksomheter.   
 

SENTRALE FAKTORER 

Heltidskultur defineres på følgende måte av FAFO: 
«Heltid defineres som 100% stilling. Heltidskultur er en definisjon på et arbeidsmiljø der de 
ansatte overveiende arbeider heltid. Definisjon på en svak heltidskultur er når mindre enn 50% 
av de ansatte arbeider heltid. Tilsvarende er en sterk heltidskultur når minst 50% arbeider 
heltid.»  
• Sandefjord kommune må finne sin definisjon av heltidskultur i samarbeid mellom partene. 

Dermed kan det skapes felles forventninger om hva som kan oppnås i prosessen og for 
hvilke mål som skal settes.  

• Ulike tiltak/forsøksordninger må kartlegges og det gjennomføres utprøvinger (pilotering). 
Tiltakene skal evalueres. 

• Målinger må være konkrete og synliggjøre gevinster for brukere, arbeidsgiver og ansatte 
når prosjektet avsluttes.  

• Prosjektet vil organiseres slik at det veksler mellom prosjektmøter, kompetanseheving, 
forankring og informasjon ut i organisasjonen, samt styringsgruppemøter og etter hvert 
pilotering av ulike tiltak. 

2.0 MANDAT 

PROSJEKTLEDER 

Prosjektleder har ansvar for  

- Utarbeide detaljert prosjekt- og fremdriftsplan 

- Fremdrift i prosjektet inkl rapportering og evaluering 

- Praktisk hjelp med planlegging og gjennomføring av ulike turnsusordniner ute i enhetene/ 

avdelingene 

- Forberede og gjennomføre møter i prosjektgruppa 

- Rapportere til styringsgruppa 
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PROSJEKTGRUPPA 

- Ansvar for fremdrift i prosjektet sammen med prosjektleder 

- Prioritere hvilke tursnusordniner som skal prøves ut og fordeling av midler 

Oppstart 01.10.20  

Prosjektet evalueres i april og september 2021 

3.0 RAMMEBETINGELSER 

STYRINGSGRUPPE 

Rådmannens ledergruppe (RLG) er styringsgruppe. 

PROSJEKTEIER:  

Kommunalsjef HSO 

PROSJEKTGRUPPE 

Prosjektleder 

3 seksjonsledere fra HSO: 

1 seksjonsleder fra KBU:   

1 rådgiver fra HR:  

2 HTV: NSF og FF 

 

PROSJEKTLEDER 
Prosjektleder frikjøpes i 100% stilling fra 01.10.20- 30.09.21, stillingen lyses ut internt.  

TIDSPLAN 

Oppstart 01.10.20. Prosjektet evalueres i april 2021.  

ØKONOMI 

Prosjektleder frikjøpes i 100 % stilling, for øvrig skjer prosjektarbeidet innenfor ordinære 

budsjettrammer. Tidsbruken for kommunalt ansatte som medvirker i prosjektet dekkes innenfor 

deres egne virksomheter. 

Pilotering av ulik metodikk / turnuser kan medføre økte kostnader. Tilførte budsjettmidler kan 

brukes til dette formålet.  
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4.0 MÅL  

EFFEKTMÅL  

Hente inn fra KST sak des. 

 

Sandefjord kommune har etablert en heltidskultur: 

• Gjør kommunen til en mer attraktiv arbeidsgiver 

• Bedre kontinuitet og kvalitet i tjenestene 

 

RESULTATMÅL   

• Felles forståelse mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte hva en heltidskultur er 

• Økt andel store/hele stillinger i kommunen 

5.0 FREMDRIFTSPLAN 
 

Handling Tid Ansvar 

Prosjektbeskrivelse gjennomgås 

og godkjennes i HSO ledermøte  

Mars 2020 Kommunalsjef HSO 

Prosjektbeskrivelse godkjennes i 

styringsgruppa (RLG) 

Mai 2020 Kommunalsjef HSO 

Rekrutteirng prosjektleder August 2020 Kommunalsjef HSO 

Nedsette prosjektgruppe Mai/ juni 2020 RLG  

Prosjektperiode Oktober 2020-september 2021 Prosjektleder  

Fase 1: mål og definisjoner Oktober 2020 Prosjektgruppa 

Fase 2: utprøvingsfase med 

evalueringer 

Okotber 20-september 21 Prosjektgruppa 

Evaluering April + september 2021 Prosjektleder 

 



 

 

 


