Interpellasjon

Avskaffe uønsket deltid – oppstart av prosjekt
Ordfører,
I Bodø kommune er det mange ansatte som jobber deltid, og mange av disse ønsker seg en
høyere stillingsbrøk. Særlig innenfor såkalte kvinneyrker er dette et problem, noe som igjen
er en likestillingsutfordring. Som arbeidsgiver er det utilfredsstillende å kunne tilby
arbeidsbetingelser som ikke gir stabilitet verken på arbeidsplassen eller i den enkeltes ansattes
privatliv.
Det har flere ganger tidligere vært brakt på dagsorden at dette er en situasjon som er uholdbar
for kommunen både personalpolitisk og etisk og det er flere ganger satt i gang
utreningsarbeider for å kartlegge omfanget av uønsket deltid. I en periode har vært satt i gang
tiltak (sykepleierstillinger ble bare utlyst som 100% stillinger). Likevel er det langt igjen før
vi kan si oss tilfreds med situasjonen.
Bodø Arbeiderparti og Fagforbundet Bodø ønsker å omsette ord til handling, og har som et
felles mål at all uønsket deltid i helse- og sosialsektoren avskaffes i løpet av perioden. Dette er
også et mål som posisjonspartiene er enige om, og er nedfelt i vår samarbeidserklæring.
Fordi det er så mange ubesvarte spørsmål og spekulasjoner rundt både kostnader,
gjennomføring og effekt av å avskaffe uønsket deltid ønsker vi at det settes i gang et
pilotprosjekt i kommunen. Vi anbefaler at det velges ut to virksomheter, en
sykehjemsvirksomhet og en hjemmetjenestevirksomhet, og synes at det vil være naturlig å
bruke de samme virksomhetene som i dag er en del av kvalitetskommuneprogrammet
(Sentrum sykehjem og hjemmetjenestesonen ved Hovdejordet).
Mål for pilotprosjektet:
- Delmål 1: Bedre arbeidsforhold.
- Delmål 2: Redusere sykefravær.
- Delmål 3: Kvalitetsheving.
- Delmål 4: Kartlegge økonomiske konsekvenser.
- Delmål 5: Kartlegge praktiske utfordringer med tanke på turnus.
- Delmål 6: Beskrive hva uønsket deltid er, både fra et arbeidstaker- og
arbeidsgiverperspektiv.
Økonomi:
I utgangspunktet skal ikke heltidsstillinger koste kommunen mer enn deltidsstillinger. Likevel
må en påregne noe økning av lønnsbudsjettet for disse virksomhetene i prosjektperioden for å
kunne klare å gjennomføre prosjektet på den skisserte tiden
Vi syns det er naturlig å vurdere bruk av deler av de frie midler i Regjeringens krisepakke
fordi dette er et direkte sysselsettingstiltak.

Forslag til vedtak:
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1. Bodø kommune har som mål å avskaffe alle uønsket deltid i helse- og sosialsektoren
innen 2011.
2. Bystyret ber rådmannen legge fram sak i løpet av våren 2009 om oppstart og
gjennomføring av et pilotprosjekt for å avskaffe uønsket deltid innenfor helse- og
sosialsektoren. Saken må avklare rammer og gi mulighet til hurtig oppstart av
pilotprosjektet. .
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