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1 Sammendrag

«Faktum er at den tradisjonelle turnusordningen (med arbeid hver tredje helg) 
som har blitt benyttet kombinert med små tjenesteområder har bidratt til høy 
bruk av deltidsarbeidskraft. I helgene har bemanningen til tider bestått av en høy 
andel ufaglært arbeidskraft i små stillinger. Dette var ikke noen heldig situasjon, 
hverken for beboere/brukere eller for de ansatte.» (Lokal sluttrapport side 3, 
Eidskog kommune)

Deltakelse i programmet Ufrivillig deltid
Programmet Ufrivillig deltid kom i stand på initiativ fra regjeringen Stoltenberg 2.1 
Programmet har bevilget 75 millioner kroner over en treårsperiode til tiltak som kan 
bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Disse midlene har vært fordelt til 47 
prosjekter. 35 av disse er prosjekter i kommunesektoren, åtte er innen sykehussektoren, 
ett prosjekt er et fellesprosjekt mellom sykehussektoren og kommunesektoren, mens 
to er prosjekter i privat sektor. I tillegg deltar en fylkeskommune. 

Programmet har hatt et todelt sekretariat der Arbeids- og velferdsdirektoratet har 
hatt ansvaret for programmets hovedområde 1, mens Vox har hatt hovedansvaret for 
hovedområde 2. De to hovedområdene er: 

1. utviklingsprosjekter som tar for seg organisering av arbeidet i virksomheter, og 
forhold på arbeidsplassen

2. utviklingsprosjekter som retter seg mot kompetanseheving av arbeidstakere 

For begge områder skulle deltakerne utvikle tiltak, øke kunnskap og utprøve virkemid-
ler om forhold som kan bidra til å redusere ufrivillig deltid. Videre skulle tiltakene ha 
nytteeffekt i den forstand at de skulle omfatte mange personer. Tiltakene skulle i størst 
mulig grad videreføres som permanent ordning etter prosjektperioden og ha overfø-
ringsverdi til andre virksomheter. Ikke minste skulle tiltakene være godt forankret i 
virksomheten og da også på HMS-området.

1 Meld. St. 29 (2010-2011), Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv
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Problemstillinger
Evalueringen har to hovedproblemstillinger: 

1. Har virksomhetene som deltar i programmet, klart å øke størrelsen på deltidsstil-
lingene, redusere omfanget av ufrivillig deltid og skape flere heltidsstillinger?

2. Hva er gode tiltak, og hvordan gjennomføres disse?

I evalueringen vil vi forsøke å tallfeste om prosjektene som er gjennomført, har ført til

– mindre ufrivillig deltid 

– større stillingsstørrelser

– flere hele stillinger

Dernest spør vi om tiltakene har hatt effekt på driften i form av

– bedre arbeidsmiljø

– bedre tjenester

– mindre vikarbruk og bedre ressursutnyttelse 

Et vellykket program 

Økt stillingsstørrelse
Programmets mål om større stillinger er nådd. Gjennomsnittlige stillingsstørrelser er 
økt med 20–25 prosentpoeng i de gjennomførte tiltakene. Dette er en større økning 
enn det vi finner i sammenliknbare bransjetall. Deltakerne har ervervet mye kunnskap 
om heltid- og deltidsproblematikken og står bedre rustet til å gjennomføre gode tiltak 
enn da de startet. Mange er allerede i gang med å videreføre arbeidet.

Ufrivillig deltid
Programmet har et mål om å redusere omfang av ufrivillig deltid uten at dette målet 
er tallfestet. Det har også vært vanskelig å tallfeste lokale resultater i mange av pro-
sjektene. Dette er en svakhet. Noen tiltak har helt eliminert ufrivillig deltid, andre har 
kun redusert omfanget med knapt 10 prosentpoeng. Mange har ikke kunnet tallfeste 
endring i det hele tatt. Få har hatt som mål å fjerne ufrivillig deltid helt.

Flere heltidsstillinger
Målet om flere heltidsstillinger er ikke formulert klart i programutlysningsteksten. Hel-
tidsstillinger og heltidskultur var heller ikke sentrale temaer i programmets innledende 
fase. Omtrent 20 prosent av virksomhetene som har deltatt i programmet, har oppgitt 
at flere heltidsstillinger har vært et mål. Tolv av 82 tiltak har klart å organisere arbeidet 
og arbeidstiden slik at samtlige ansatte i målgruppen har fått full stilling.
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Ny kunnskap og bedre gevinstforståelse

Gjennom programmet er det også generert kunnskap om nye typer tiltak og deres 
muligheter og begrensninger. Ikke minst ser vi at deltakerne har kunnskaper om ge-
vinster for både bruker/kunde, arbeidsgiver og arbeidstaker ved å redusere omfanget 
av små deltidsstillinger. Programmet har gitt anledning til kunnskapsdeling på tvers 
av bransjer og kommunegrenser. 

Selv om de lokale tiltakene oppgir at reduksjon av ufrivillig deltid er et viktig mål, så 
ser vi at de mest vellykkede tiltakene drives frem av andre mål knyttet til større stillingers 
betydning for bedre drift, som bedre kompetanseutnyttelse, bedre rekruttering, bedre 
arbeidsmiljø, økt tjenestekvalitet, redusert vikarbruk og mindre sløsing med ledertid.

Videreføring

Programmet har hatt som mål at tiltak som har vært rettet mot organisering av arbeidet 
(hovedgruppe 1), skal kunne videreføres som permanent ordning etter prosjektperio-
den, og at de skal ha overføringsverdi til andre virksomheter. 

Skal målene om å fjerne ufrivillig deltid og øke stillingsstørrelsene nås, er det ikke 
nok å lykkes med enkeltstående forsøk. Forsøkene som har vært gjennomført i pro-
grammet, dekker bare en liten del av de respektive kommuner, helseforetak og andre 
virksomheters totale personalgruppe. Og selv tiltak der man har oppnådd at alle ved 
en avdeling jobber full stilling, vil ikke være tilstrekkelige til å gi utslag på den gjen-
nomsnittlige stillingsstørrelsen i en stor kommune eller et helseforetak. Det er derfor 
avgjørende at gode tiltak fortsetter i permanent drift etter prøveperioden, og at tiltakene 
spres til andre enheter. Ikke alle tiltak passer for alle typer på alle arbeidsplasser eller for 
alle ansatte. Hver virksomhet må derfor prøve ut flere og andre tiltak ved alle enheter. 
Av de tiltakene som har vært prøvd ut i programmet, blir cirka to tredeler videreført.

Evalueringsgrunnlaget

Arbeidet med evaluering er basert på 

– dokumentstudier (søknader, underveisrapporter, sluttrapporter, protokoller, kom-
munestyrevedtak, handlingsplaner og ulike prosjektpresentasjoner) 

– casestudier med intervjuer av ledere, tillitsvalgte og ansatte i to faser av prosjektar-
beidet

– survey til ansatte, tillitsvalgte og ledere samt en tilleggssurvey til ledere i etterkant 
av programperioden 

– deltakelse på programsamlinger
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Tiltak og omfang
Vi har delt inn de 47 prosjektene i 82 hovedtiltak og 176 støttetiltak. Ofte består et 
prosjekt av tre til fire tiltak. Økt grunnbemanning2 og timebank er viktige støttetiltak, 
men regnes ikke som tiltak i seg selv. Vi har gruppert tiltakene i seks hovedgrupper:

1. Bemanningsenheter og vikarpool (16 tiltak)

2. Kombijobbing, på tvers (15 tiltak)

3. Langvakter (16)

4. Forhandlingsturnuser (8)

5. Samling av flere: årsturnus, 3 + 3-varianter, flere helger mv. (15)

6. Kompetanseheving (12)

De lokale tiltakene har ulike målgrupper, og de er ikke alltid presist tallfestet. De minste 
tiltakene har bare to til tre deltakere. De største tiltakene har over 100 deltakere. Vi 
kan ikke fastslå nøyaktig hvor mange som var ansatt ufrivillig i deltid ved program-
mets start og slutt. Derimot har vi tall som tilsier at cirka 3200 personer har fått større 
stilling. Dette er innrapporterte tall fra prosjektene, dels via sluttrapporter og dels via 
egne skjemaer som er sendt direkte til Fafo.

Kapittel 5 Endring av stillingsstørrelser i programmet

Noe mindre ufrivillig deltid

34 tiltak (av 82) har ifølge ledelsen ført til at aktuelle arbeidsplasser ikke lenger har 
ufrivillig deltid. Her er det imidlertid noe uenighet om både definisjoner av ufrivillig 
deltid og målemetoder. Tillitsvalgte vil oftere mene at deltid er ufrivillig, der ledere 
mener den er frivillig. Ved 14 tiltak er ikke omfanget av ufrivillig deltid kartlagt. 

Alle tiltak har gitt større stillingsstørrelse

Vi har tall som viser endring i stillingsstørrelse hos deltidsansatte som har vært med i 
71 av tiltakene. 95 prosent av disse tiltakene har bidratt til at de ansatte har fått større 
stillinger fra 2012 til 2013. Vanlig økning for målgruppene for de ulike tiltakene ligger 
på mellom 15 og 25 prosentpoeng. De høyeste gjennomsnittlige stillingsstørrelsene 
finner vi i tiltak med bemanningsenheter og kombijobbing. Her er gjennomsnittlig 

2  Økt grunnbemanning dekker ulike løsninger der midler fra vikarbudsjettet disponeres i den faste beman-
ningsplanen for inneværende år. Dette kan gi større faste stillinger til deltidsansatte så lenge den aktuelle 
turnusløsningen opprettholdes. Noe av den økte stillingsandelen vil ofte være såkalt ubundet tid, der 
tidspunkt eller sted for arbeidet bestemmes etter hvert som behovet dukker opp.
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stillingsstørrelse på over 80 prosent. Her finner vi også tolv tiltak der samtlige ansatte 
i målgruppen jobber heltid. De rene kompetansetiltakene har hatt minst effekt på 
rapporteringstidspunktet. Dette skyldes at mange av deltakerne som har tatt teoriun-
dervisningen til fagarbeiderutdanning, ikke har fått praksis og dermed ikke fagbrev. 
En del av disse og andre som nettopp har fullført utdanning, forventes å kunne gå inn 
i større stillinger i tiden som kommer.

Kapittel 6 Effekter på arbeidsmiljø, kvalitet m.m.

Arbeidsmiljøet

Basert på svarene fra spørreundersøkelsene er hovedkonklusjonen at til dels omfat-
tende utviklingsprosjekter er gjennomført uten at arbeidsmiljøet er blitt verre. Nesten 
halvparten oppgir at arbeidsmiljøet er blitt bedre, og omtrent like mange mener det 
er uendret, eller at det er vanskelig å si om det er blitt bedre eller verre. Det finnes 
unntak, og de omtales lenger ut i rapporten. Ut fra sluttrapportene og de ansattes svar 
i spørreundersøkelsen trekkes langvakter oftest frem som positivt for arbeidsmiljøet. 
Samtidig ser vi eksempler på at tiltak med langvakter er gjennomført på en slik måte 
at det har vært en belastning for arbeidsmiljøet. 

Når ledere, tillitsvalgte og ansatte uttrykker seg positivt om arbeidsmiljøet, sikter de 
fleste til at de ansatte trives godt på arbeidet, at de er mer fornøyde med arbeidstiden, 
og at arbeidsbelastningene er redusert. Vi finner fem trivselsfaktorer som er styrket 
gjennom tiltakene i programmet. Disse er

– økt kompetanse på avdelingen

– flere kjente på avdeling

– økt mestringsfølelse

– rettferdig og jevnere fordeling av vakter og arbeidstid3

– bedre kontroll på arbeidstid, fritid og privatøkonomien

Kvalitet

Når arbeidsmiljøet styrkes som følge av at ansatte er mer på jobb, flere har relevant 
utdanning og alle kjenner sine oppgaver og vet hvordan de skal jobbe sammen med 
brukere/kunder, blir også kvaliteten på tjenestene som utføres, høyere. Dette gjelder 
alle bransjer som har deltatt i programmet. En del av tiltakene innen pleie og omsorg 
har også faglige innretninger som setter bruker i sentrum på en ny måte. Dette virker 

3 Noen av tiltakene har støtt på problemer med fordeling av oppgaver mellom ulike team og turnusgrupper. 
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positivt inn på bruker4 som ofte får mer konsentrert oppfølging og økt aktivitetsnivå 
sammen med ansatte som han eller hun kjenner godt. I sluttrapportene og i intervjuer 
med ledere og ansatte trekkes følgende forhold frem som kvalitetshevende:

– mer tilstedeværende ansatte og «bruker i sentrum»

– kompetente og kjente ans atte, økt kontinuitet

– flere fagfolk i helgene og på kveld

– færre ubesatte stillinger, mindre vikarbruk, lavere turnover 

– færre avbrutte aktiviteter

– pårørende som bemerker forbedringene

Indikasjoner på at brukere opplever en forbedring, kan være økt aktivitet, redusert 
utagering, redusert medisinbruk, bedre døgnrytme, uttrykt tilfredshet ved at samme 
pleier er på vakt (på sykehus), og bedre score på brukerundersøkelser. 

Med basis i de lokale sluttrapportene er det ingen som oppgir at tiltaket har vært 
negativt for tjenestekvaliteten. I nesten to tredeler av rapportene beskrives det derimot 
at tiltaket har vært svært positivt for kvaliteten. Ut fra sluttrapportene ser forhand-
lingsturnus ut til å ha gitt gode kvalitetsgevinster. Blant de ansatte5 svares det oftest at 
langvakter har gitt god uttelling på kvaliteten.

Frigjort mer tid til ledelse og redusert vikarbehov

De fleste tiltakene i programmet har potensial til å frigjøre mer tid til ledelse og 
brukerrettet arbeid. En del har også rapportert eksplisitt at dette faktisk skjer, og for-
klaringen er ganske enkel. Dette skyldes dels at antall ansatte i en avdeling reduseres 
når de minste stillingene blir borte. Dermed blir det færre ansatte å administrere. En 
del av tiltakene har bidratt til at personalgjennomtrekken har avtatt. Dette reduserer 
ressursene som går til rekruttering, opplæring og veiledning. Ved å øke grunnbeman-
ningen går vikarbruken ned. Dermed brukes det også mindre tid til å skaffe vikarer. 
En del av tiltakene består også i å overføre ansvaret for vikarene til bemanningsenheter 
og/eller egne vikarkonsulenter. 

4 I denne evalueringen blir eksempler på kvalitetsheving formulert av ledere og ansatte gjennom intervjuer 
og skriftlige rapporter. Ansatte viser til egne iakttakelser i møter med brukerne og til tilbakemeldinger fra 
pårørende. Ledere viser dels til egne iaktakelser og til tilbakemeldinger fra ansatte og pårørende. I Moland 
og Bråthen (2012b) og Olberg og Pettersen (2015) er de samme forholdene også uttrykt av pårørende 
og i noen grad også brukere.

5 Dette gjelder ansatte som selv går langvakter. Blant ansatte som går i ordinær turnus på samme arbeids-
sted, er meningene mer delte.
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Mer kompetente og mer anvendelige medarbeidere

Mange av tiltakene har ført til økt kompetanse. Dette gjelder selvsagt der ufaglærte har 
tatt fagbrev og liknende individrettede opplæringstiltak. Men ved å kunne tilby nye 
arbeidstidsordninger har mange arbeidsplasser blitt mer attraktive for den kompetente 
arbeidskraften. Ifølge sluttrapportene har flere opplevd at det er blitt lettere å rekrut-
tere fagpersoner. Dermed blir kompetansenivået i avdelingene høyere. Andre tiltak 
bidrar til økt kompetanse for ansatte og hele avdelinger gjennom avdelingsopplæring 
og kompetansespredning som følge av at ansatte jobber flere steder. Det største bidraget 
til økt kompetanse ligger imidlertid i at ansatte med relevant utdanning er mer på jobb.

En god sirkel 

Det er ikke så mange tiltak som har økt helgebemanning som hovedtiltak. Til gjengjeld 
har mange av tiltakene i programmet styrking av helgebemanningen som en forutset-
ning når de prøver ut de forskjellige turnusordningene. 

En forutsetning for å lykkes med for eksempel langvakter, forhandlings-/samar-
beidsturnus, årsturnus eller en 3 + 3-variant er at man har gått bort fra arbeidsplaner 
som er lagt opp med redusert bemanning i helgene,6 og omfattende bruk av ufaglærte 

«ekstravakter». Slike turnuser har ofte ført til store belastninger for de få, faste syke-
pleierne og helsefagarbeiderne som kjenner avdelingen og kan ta ansvar. Vaktene blir 
lett kaotiske, og brukerne får et minimumstilbud. De fast ansatte gruer seg for å gå på 
jobb. Behovet for ekstravakter øker. Tjenestekvaliteten reduseres, noe både brukere og 
pårørende merker. Motivasjonen for å jobbe helg svekkes ytterligere. Dette er mange 
av tiltakene i programmer ment som grep for å komme bort fra.

For å bryte denne negative sirkelen har mange av tiltakene i programmet styrket 
bemanningen i helgene, dels ved å øke antall timeverk, og dels ved å sikre at de ansatte 
har tilstrekkelig faglig og praktisk kompetanse. Dermed kan det utvikles en dynamikk 
mellom arbeidsmiljø og tjenestekvalitet og mellom tilfredse brukere og tilfredse med-
arbeidere (figur 7.1). Ved tjenestestedene kan inngangen til «den gode sirkelen» være 
iverksettelse av en arbeidstidsordning som sikrer tilstrekkelig kompetanse alle sju dager 
i uken. Færre små stillinger styrker arbeidsmiljøet, og ansatte med rett kompetanse 
og god kjennskap til avdelingen gjør det lettere å jobbe faglig og effektivt. De ansatte 
opplever at de jobber i et godt team, og at arbeidsmiljøet er bra.

Bedre arbeidsmiljø og økt faglighet er godt for brukerne. Brukerne blir trygge, rolige 
og deltar i gode aktiviteter. Både brukere og pårørende uttrykker tilfredshet. Dermed er 
avdelingens måloppnåelse også økt. Tilfredse brukere gir roligere og meningsfylte vakter 
for de ansatte. Arbeidsbelastningene reduseres, og arbeidsmiljøet styrkes. Turnover 
reduseres. Tjenestestedets omdømme styrkes ytterligere, både som arbeidsplass og som 

6 Dette gjelder for stort sett alle prosjektene som har vært med i programmet. Men det finnes unntak der 
bemanningen i helgene kan reduseres eller stenges helt, for eksempel ved poliklinikker. Rehabilitering 
og opplæring er også aktiviteter som går på sparebluss i helgene.
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bolig. Kvaliteten forsterkes av at det er blitt lettere å rekruttere kvalifisert personell, og 
at ledere og erfarne fagfolk nå kan bruke mindre tid på å skaffe vikarer og lære dem opp. 
Dermed frigjøres mer tid til brukerrettet virksomhet. Deler av disse resonnementene 
har vært beskrevet tidligere, men gjennom erfaringene fra forskjellige typer tiltak i 
programmet Ufrivillig deltid er resonnementet videreført og empirisk belagt.

Kapittel 7 Langvakter
Med langvakter eller langturnus sikter vi til arbeidstidsordninger der arbeidstakerne 
jobber lange vakter flere dager i strekk, etterfulgt av friperioder. Blant programdelta-
kerne finner vi elleve kommuner og to sykehusavdelinger som har prøvd ut 16 ulike 
tiltak med langturnus. Tretten av disse har kun hatt lange vakter i helgene. Ofte jobbes 
det kun hver fjerde helg, men det er også en del som jobber hver tredje helg. Vi finner 
tre hovedmotiver ute i virksomhetene for å prøve ut langturnus. Disse er

1. et virkemiddel for å løse et turnusproblem (helgeproblematikken) 

2. et virkemiddel for å imøtekomme ansattes ønsker

3. et virkemiddel for å få bedre og mer effektive tjenester

I et organisasjonsperspektiv, der det nyttige for driften står sentralt, vil tiltak for å få 
kompetent arbeidskraft alle ukens sju dager (punkt 1), slik at driften kan bedres (punkt 
3), være de fremste motivene for å prøve ut nye arbeidstidsordninger. Disse forholdene 
vies også størst plass i argumentasjonen for tiltakene og i dokumentasjonen av effekter. 
Dette gjelder langt på vei alle tiltak med nye arbeidstidsordninger i programmet og ikke 
bare for langvaktene. Punkt to om hva som er i de ansattes interesser, vil kanskje kunne 
oppfattes som det viktigste motivet for å delta i programmet Ufrivillig deltid. Vi finner 
det formulert som hovedmål for de fleste prosjektene, men som motiv eller driver for 
å gjennomføre tiltakene, synes det å være svakt. I den grad tiltakene er gunstige for de 
ansatte, er dette snarere en positiv bieffekt. 

Langvakter er planlagt lange vakter og må ikke forveksles med doble vakter. 
 Regelmessig bruk av langvakter praktisert som doble vakter på et sykehjem eller i 
hjemmetjenestene uten å endre organiseringen av arbeidet representerer trolig en uan-
svarlig helsebelastning. Men dersom sykehjemmene og hjemmetjenestene organiserer 
arbeidet på «en annen måte», slik at tempoet kan reduseres, så er det gode grunner til 
å videreføre utprøving av langvakter også på disse stedene. De som går langvakter der 
man har lyktes, beskriver en arbeidsdag med andre prioriteringer og mer fleksibilitet i 
utføring av aktiviteter, lavere tempo og mer kontroll over dagen enn tidligere. Denne 
forskjellen mellom «doble vakter» og å jobbe «på en annen måte» er sentral for å 
forstå hvorfor noen av tiltakene i programmet lykkes bedre enn andre. 
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Når man ikke lykkes med langvakter

Erfaringene fra programmet er at ledere og ansatte som selv jobber langturnus, er for-
nøyde og mener at arbeidsplaner med lange vakter er en bedre løsning både for driften 
og de ansatte enn tradisjonell turnus.7 Men i programmet har vi tydeligere enn tidligere 
kunnet se at det på arbeidssteder som har ansatte som jobber i begge turnustyper, kan 
oppstå situasjoner med dårlig samordning og koordinering av oppgaver. Disse situa-
sjonene har skapt utfordringer for arbeidsmiljøet. I ett tilfelle oppgav ledelsen dette 
som forklaring på at tjenestestedet valgte å gå bort fra de lange vaktene. Vi har ikke 
eksempler fra tiltak i programmet på at ansatte ønsker å gå tilbake til tradisjonell turnus 
fordi de opplever at langvakter er for belastende. Slike eksempler finnes imidlertid 
utenfor programmet, og de er omtalt i kapittel 7. Det hender at enkelte ansatte på et 
arbeidssted velger å gå bort fra langturnus og tilbake til vanlig turnus. En begrunnelse 
for dette er at den ansatte synes det er vanskelig å ivareta familiebehov når man jobber 
lange vakter i helgene. 

Programmet har også vist forsøk med langturnus som avsluttes eller forhindres i 
å starte opp et sted i samtykkeprosessen. Med samtykkeprosess sikter vi til den delen 
av arbeidet med å få på plass en arbeidstidsordning som direkte eller indirekte utløser 
behov for samtykke fra en eller flere arbeidstakerorganisasjoner eller Arbeidstilsynet.8 
En del forslag om langturnus stoppes tidlig i prosessen på lokalt nivå. Dette kan skje 
ved at en eller flere tillitsvalgte melder til ledelsen at en planlagt turnus ikke vil få 
tilslutning fordi vedkommende selv og medlemmene hun eller han representerer, er 
imot det. Det kan også skje ved at tillitsvalgte melder at det aktuelle turnusforslaget 
ikke vil få samtykke av forbundet på et senere stadium i prosessen. I det siste tilfellet 
formidles dette uavhengig av om den lokale tillitsvalgte deler forbundets syn eller ikke. 
I programmet er det flere tiltak som er stoppet på dette nivået. Det er imidlertid ingen 
tallfesting av hvor utbredt dette er på landsbasis. 

I programmet er det også eksempler på at tiltak partene lokalt er enige om å prøve 
ut, ikke får samtykke av de sentrale samtykkeinstansene. En vanlig begrunnelse for 
avslag er at turnusen er satt opp feil rent teknisk, og at den ikke kommer innenfor 
 arbeidsmiljølovens dispensasjonsregler. Her vil kommunene og helseforetakene etter 
å ha rettet opp feilene vanligvis få godkjent en ny søknad. Andre avslag er mer prinsi-
pielle. Fagforbundet begrunner ofte avslag på søknad om langturnus på sykehjem med 
at dette er en arbeidstidsordning som vil være helseskadelig for de ansatte. Delta er 
mer åpne for å prøve ut slike arbeidstidsordninger også på sykehjem. Arbeidstilsynets 

7 Dette er også vist i annen forskning (Moland & Bråthen 2012b).

8 For arbeidstidsordninger med lange vakter er samtykke etter arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) eller § 10-5 
(3) særlig aktuelt. Slikt samtykke kan gis av Arbeidstilsynet og sentrale arbeidstakerorganisasjoner med 
innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39 eller tjenestetvistloven § 25. Det vil si at organisasjonen må 
ha minst 10 000 medlemmer.
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praksis ser ut til å være varierende. Vi finner saksbehandlingsvedtak som begrunnes 
prinsipielt med at langvakter på sykehjem er helseskadelige. Men Arbeidstilsynet fatter 
også vedtak som går i motsatt retning, og da synes det å ligge en mer situasjonsbestemt 
og pragmatisk vurdering til grunn. Det er også eksempler på at forsøk ikke blir vide-
reført som følge av manglende samtykke. Her er bildet omtrent like sammensatt som 
ved førstegangssøknader. 

Kapittel 8 Bemanningsenheter, vikarpool, kombijobbing  
og trainee-ordninger
Når man skal beskrive tiltak med bemanningsenheter og vikarpool, støter man på en 
mengde til dels overlappende tiltak og begreper som bemanningspool, ressursenhet, 
bemanningssenter, kombijobbing, flåteturnus, tilsetting i timebank, bundet og ubundet 
tid, ekstravakter, vikarmidler, overbooking og å jobbe på tvers.

Motivene for å prøve ut slike tiltak er svært ulike. Vi finner de samme tre som 
beskrevet for utprøving av langturnuser. I tillegg er mange opptatt av at tiltaket skal 
fjerne sløsing med ledertid. De mest interessante prosjektene legger spesiell vekt på at 
tiltaket skal bidra til kompetanseutvikling og organisatorisk læring.

Type ansettelsesforhold, stillingsstørrelser og forutsigbarhet i hvor og når man skal 
jobbe, varierer også. Det er videre forskjellige løsninger på om ansatte er ansatt med 
hele stillingen i en bemanningsenhet eller med en deltidsstilling ved en «morenhet» 
der tilleggsdelen til denne stillingen er fast eller midlertidig i en vikarpool eller liknende. 
Det er også store variasjoner i hvordan vaktene blir administrert. Ved å systematisere 
disse variablene og motivene for å ta i bruk slike tiltak ender vi opp med tolv ulike 
ordninger som er beskrevet i kapittel 8.

Mer enn å lappe på en dårlig turnus

Om tiltakene varierer, så er de alle forsøk på å løse det samme problemet: Man har en 
grunnturnus som ikke er egnet til å dekke bemanningsbehovet, verken det planlagte 
eller det ikke-planlagte som følger av sykefravær, permisjoner og liknende. Tiltakene 
som beskrives i kapittel 8, har ikke løst grunnproblemet med at man har en turnus som 
ikke går opp uten hjelpetiltak. De bygger fortsatt på en skjev fordeling av arbeidstid 
og arbeidstidspunkt. Tiltakene fungerer fordi noen ansatte jobber flere steder og 
flere helger. En del av tiltakene forutsetter kompliserte arbeidstidsplaner, betydelig 
fleksibilitet og samarbeidsevner fra de ansattes side og opplæringstiltak. Ledere som 
ikke undervurderer dette og bruk av teknologiske hjelpemidler, viser at det er mulig 
å få gode resultater.
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Strategiske mål og forståelse av tiltakets betydning for driften

Svakheten i mange forsøk der ansatte skal jobbe på tvers, ligger i at de ansatte behandles 
som vikarer som skal fylle huller i turnusen. Styrken i en del av de andre tiltakene ligger 
i det motsatte: De ansatte er en del av en kompetansehevingsplan og behandles som 
kjernearbeidere. I dette ligger forskjellen på lærende organisasjoner med ditto gevinster 
og halvhjertede forsøk fra ledelsen som ofte ender med motstand fra de ansatte. Her 
har helseforetakene kommet lengst.

Kompetanseutvikling for å understøtte organisasjonstiltak9

Kompetanseutvikling er en viktig suksessfaktor for å lykkes med tiltak der ansatte skal 
jobbe flere steder. Opplæring skaper trygghet hos den enkelte ansatte som skal jobbe på 
nye steder og med nye oppgaver. Når kombijobbing og bruk av bemanningsenheter blir 
en del av et kompetanseutviklingstiltak (slik det er gjort i flere av tiltakene i program-
met), blir de ansatte som går inn i slike stillinger, en ressurs for de ulike avdelingene og 
ikke bare en løsning på et vikarproblem. Og når disse ansatte tas imot slik, utvikler de 
avdelingsspesifikk kunnskap fra flere avdelinger. Avdelingene på sin side får gevinster 
ved å ha flere faste og dyktige medarbeidere og ved at disse bringer videre god kunn-
skap fra den ene avdelingen til den annen. Med denne kunnskapsspredningen blir både 
ansatte og avdelinger en del av en større kompetansesirkel. 

Tørre å overbooke

For lav grunnbemanning er å spare seg til fant med høye vikarutgifter, økning av 
 arbeidsbelastningene og redusering av tjenestekvaliteten. Dette er hverdagen i mange 
kommuner og helseforetak. Nesten alle programdeltakerne melder at tiltakene knyttet 
til økt grunnbemanning (planlagt bruk av forventede vikarutgifter) bidrar til redusert 
bruk av vikarer, og at dette i sin tur bidrar til bedre tjenestekvalitet. 

Kapittel 9 Forhandlingsturnus, 3 + 3, årsturnus, helgebemanning  
og kompetansetiltak

Forhandlingsturnus

Med forhandlingsturnus sikter vi til arbeidstidsordninger der de ansatte innenfor visse 
rammer setter opp turnusen selv. De ansatte har fast stillingsprosent som skal dekkes 
opp i løpet av en planperiode. Denne varierer vanligvis fra fire til tolv uker. Vanlige 
navn på disse turnusene er foruten forhandlingsturnus samarbeidsturnus, ønsketurnus, 
pusleturnus, drømmeturnus og fleksiturnus.

9 Må ikke forveksles med formell kompetanseheving av enkeltpersoner. Det omtales senere. 
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Vi har fra tidligere mye dokumentasjon på at ansatte trives med å få økt styring over 
arbeidstid og fritid, men at denne turnusformen ikke har gitt større stillinger.10 Til-
takene i programmet har gått et skritt lenger ved å kombinere dette turnusprinsippet 
med at flere jobber i større stilling og noe mer helg. Flere av tiltakene kombinerer 
forhandlingsturnus og vikarpool og åpner samtidig for noe mer kombijobbing.

Ikke fra liten til middels, men fra middels til stor stilling

På samme måte som med langturnuser og bemanningsenheter oppnås de beste re-
sultatene i de tiltakene (i programmet) der man tar skrittet fullt ut. Det vil si at man 
våger å bruke betydelige midler fra vikarbudsjettet til å øke stillingsstørrelsene og/eller 
grunnbemanningen, og at man ikke stopper opp ved å ha fått bort de minste stillingene. 
I tillegg til å få bort de minste stillingene og redusere bruken av rene helgestillinger løftes 
de midlere deltidsstillingene til heltidsstillinger eller deltidsstillinger på 80 prosent eller 
mer. Det er først når ansatte har så store stillinger, at man kan forvente gevinster i form 
av mer selvstendige ansatte og mer kontinuitet i tjenestene. Forhandlingsturnusen bør 
forstås som noe mer enn et tiltak for å løse et turnusproblem. Den kan også være et 
virkemiddel for bedre kompetanseutnytting og for å kunne yte bedre tjenester. 

Poenget med å saldere de minste stillingene (som ofte er vakante) og løfte de del-
tidsansatte fra rundt 50 prosent stilling til minst 75 prosent for å oppnå driftsgevinster 
(jf figur 6.1) gjelder alle turnustyper og ikke bare forhandlingsturnuser. Dette har vi 
ikke dokumentert tidligere, men det er i tråd med annen forskning om sammenhengen 
mellom store stillinger og tjenestekvalitet.

3 + 3-turnus

I den originale 3 + 3-turnusen arbeider man tre dager, har tre dager fri, arbeider tre 
dager, har tre dager fri og så videre hele året igjennom (ferie og høytider unntatt). En slik 
turnus fører til at to av tre helger blir berørt. Det er derfor vanlig å fravike 3 + 3-møn-
steret noe. I programmet har flere i stedet prøvde ut 2 + 2 + 3-tiltak.

3 + 3-variantene kan være tiltak for større stilling. Alle, også de som senere avbryter 
forsøket, melder at ansatte har vært tilfredse med å få større stilling, og at samspillet 
mellom de ansatte blir bedre, i alle fall innenfor ett og samme team. Medarbeiderne 
fremstår som mer selvstendige, og mindre tid går bort på å veilede ufaglærte i små helge-
stillinger. Samtlige prosjekter melder om bedre kontinuitet i tjenestene og at dette kom-
mer bruker til gode. Vi ser med andre ord at 3 + 3-variantene har mange av de samme 
positive effektene som langvaktstiltakene og de beste tiltakene med bemanningsenheter 
og kombistillinger. Enkelte av forsøkene i programmet har hatt utfordringer med å 
samarbeide på tvers av team tilsvarende det som er beskrevet om samarbeidet mellom 
ansatte med ulike turnuser på arbeidsplasser der noen går langturnus. Ansatte synes 
at noen av løsningene fører til for høy helgehyppighet. Enkelte arbeidsgivere oppgir 

10 Gautun 2002; Moland 2006; Moland & Bråthen 2012a.
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på sin side at 3 + 3-turnus har vist seg å være en turnusvariant som har både fordeler 
og ulemper. Erfaringene er at helgehyppigheten er høy, og at kostnadene øker noe. 

Årsturnus

Prinsippet for en årsturnus er at den settes opp for ett år om gangen. En årsturnus kan 
praktiseres mer eller mindre fleksibelt. Noen steder settes turnusen opp slik at hver 
eneste vakt er bestemt for resten av året. Andre steder praktiseres dette mer fleksibelt. 
Årsturnusen gir i begge tilfeller mulighet til å planlegge og fordele arbeidsintensive og 
arbeidsfrie perioder dersom dette er ønsket. 

Også innenfor tiltakstypen årsturnus er det flere varianter. Hver virksomhet må 
utvikle sin versjon. Det er en del kritiske synspunkter på om årsturnusen i tilstrekkelig 
grad ivaretar arbeidsgiveres og ansattes behov for fleksibilitet og forutsigbarhet. Alle 
gjennomførte tiltak med årsturnus har bidratt til å redusere omfanget av ufrivillig 
deltid og små stillinger. 

Rene kompetansetiltak

Både faglig og turnusteknisk kompetanseutvikling er en forutsetning for at mange av 
tiltakene for større stillinger skal lykkes. Nesten alle tiltak i programmet inngår i et mål 
om å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og ikke minst utnytte den bestående kom-
petansen bedre. Dette gjelder for forsøk både med langturnuser, bemanningsenheter, 
årsturnuser, forhandlingsturnuser og 3 + 3-turnuser. 

De rene kompetanseprosjektene har mange gode mål, og de kan vise til gode re-
sultater i form av hevet formalkompetanse til enkeltpersoner. De fleste prosjektene 
rapporterer også om bedre tjenestekvalitet og mer tilfredse ansatte som følge av den 
nyervervede kompetansen. Det er imidlertid få av disse kompetanseprosjektene som 
har heltid- og deltidsproblematikken som et sentralt mål. Det virker mer som deltakel-
sen i programmet Ufrivillig deltid har vært en viktig ressurs for å gjennomføre lokale 
kompetanseutviklingstiltak frakoblet målet om færre i ufrivillig deltid. Enkelte av 
kompetanseprosjektene foregår parallelt med lokale turnusprosjekter. 

Med støtte fra programmet har ufaglærte gjennomført teoridelen til helefagarbeider-
utdanningen. Flere av kommunene har imidlertid problemer med å tilby praksisplasser, 
og de ansvarlige for fagopplæring kan med fordel ha mer organisasjonskompetanse. 
Vi etterlyser mer kunnskap fra ledelsens side om «den fleksible medarbeider» og de 
gevinstene som kan oppnås i form av økt kompetanse, tjenestekvalitet, større stillin-
ger og mer effektiv drift, slik det er mange gode eksempler på fra tiltak med beman-
ningsenheter, kombijobbing og hospiteringsordninger. Tilsvarende bør ledere som er 
opptatt av disse turnusmulighetene, også jobbe mer aktivt for å skaffe praksisplasser for 
kommende fagarbeidere slik at det kan inngå i planer om å dyktiggjøre medarbeidere 
til å jobbe på flere avdelinger.
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Endringsprosesser 
Ufrivillig deltid er en vanskelig situasjon å være i for de ansatte dette gjelder. Denne 
evalueringen bruker et organisasjonsperspektiv for å forklare hvorfor ufrivillig (og frivil-
lig) deltid også er et problem for ledelsen og for organisasjonens evne til måloppnåelse. 
Vi tar utgangspunkt i klassisk beslutningsteori, tar innover oss alle innvendingene mot 
organisasjoners rasjonalitet (kapittel 2) og supplerer med den norske samarbeidsmodel-
len. Selv om arbeidet for å realisere organisasjonens mål blir forstyrret av andre verdier 
og interesser, betyr ikke dette at organisasjonen ikke kan handle rasjonelt. Og med 
alle forbehold om begrenset kunnskap og interesseulikhet er det fortsatt mulig å drive 
organisasjoner mer eller mindre rasjonelt og gjennomføre løpende forbedringsarbeid. 
I dette landskapet manøvrerer noen bedre enn andre. Disse håndterer spørsmål om 
hensikt, målklarhet, informasjon, involvering osv. bedre enn andre. Vi har listet opp 
seks spørsmål som bør stilles før og underveis i endringsprosjekter, og som gang på gang 
har vist seg å forklare henholdsvis gode og dårlige resultater av endringsarbeid. Disse 
er forklart og satt i en teoretisk ramme i kapittel 2. De seks spørsmålene er:

1. Hva er organisasjonens behov, og hva er prosjektets/modellens hensikt?

2. Hvilke mål er satt, og hvordan skal det informeres om prosjektets hensikt og mål?

3. Hvordan sikres god forankring (politisk, administrativt og hos tillitsvalgte og 
ansatte)?

4. Hvordan legges det opp til samarbeid, medvirkning og involvering av ledere, til-
litsvalgte og ansatte?

5. Er det satt av tilstrekkelig med ressurser i form av tid, økonomi og kompetanse 
(endrings-, turnus- og fagkompetanse)?

6. Hvordan vil prosjektet bli fulgt opp underveis og i etterkant?

Alle tiltakstypene som er beskrevet i denne rapporten, har potensial for å kunne bi-
dra til å redusere omfanget små deltidsstillinger og ufrivillig deltid. Noen har større 
potensial enn andre. I programmet er det flere eksempler på at en type tiltak kan gi 
gode resultater ett sted, men ikke et annet. Dette kan ha med kontekster å gjøre (som 
arbeidstempo, ansattes interesser, bruker/kundebehov osv.), men det kan også skyldes 
svakheter i prosjektstyringen. 

Hensikt og mål 

Formulering av hensikt er viktig både for å kunne formulere gode mål og for å gi prosjek-
tet legitimitet og sikre oppslutning om tiltaket. Å nå et mål om for eksempel flere større 
stillinger vil i et driftsperspektiv bare være et virkemiddel til å realisere hensikten med 
tiltaket. Hensikt er ofte svakt formulert i nasjonale lærings- og utviklingsprogrammer. 
I programmet Ufrivillig deltid er hensikten med de lokale tiltakene formulert bedre jo 



21

lenger ut i programperioden man har kommet. Mange av de mest vellykkede tiltakene 
har ledere som ser flere tiltak i sammenheng, og som tar i bruk mange virkemidler. De 
setter også litt mer ambisiøse mål. 

Jo klarere hensikt og mål er formulert, jo lettere er det å informere og involvere de 
berørte. Målene bør være målbare slik at man kan dokumentere og vurdere grad av 
måloppnåelse underveis. I dette programmet finner vi eksakte formuleringer om gjen-
nomføring av tiltak. En del har også tallfestede mål for endringer i stillingsstørrelse og 
ufrivillig deltid. Men det er også mange mindre presise formuleringer som ønsker om 

«en bedre tjeneste» eller «færre ansatte i ufrivillig deltid».
Prosjekter som har lyktes med å iverksette og videreføre tiltak som har ført til større 

stillinger (og andre ønskede effekter), har nådd ut med informasjon om mål og hensikt 
med tiltakene. Vi ser imidlertid at informasjonen ofte er for svak til ansatte som ikke 
er med i tiltaket, men som får sin arbeidssituasjon påvirket av tiltaket. I en del tilfeller 
har det også vært så store uklarheter knyttet til gjennomføringsmulighetene at ledelsen 
har hatt en vanskelig informasjonsoppgave. 

Forankring, samarbeid og involvering

God forankring kan være formalisert gjennom skriftlige prosjektplaner som er be-
handlet i formelle organer og gjennom sosial forankring i organisasjonen. God for-
ankring gir økt legitimitet og en ramme for å håndtere positiv opposisjon og forebygge 
destruktiv opposisjon. De aller fleste prosjektene i programmet har hatt god formell 
toppforankring. En del har også hatt klare prosjektplaner som ledelsen og tillitsvalgte 
har utarbeidet i fellesskap. Involvering av alle ansatte i spørsmål om turnusvalg er særlig 
viktig på etablerte arbeidsplasser hvor nytt og gammelt skal sameksistere. Også de som 
skal fortsette i tradisjonell turnus, må involveres. Dette siste har vært undervurdert i 
både langvakts-, 3 + 3- og kombiprosjekter innenfor programmet.

De fleste av tiltakene for å redusere omfanget innebærer en endring i organiseringen 
av arbeidstid og arbeidsoppgaver for flere enn de ansatte som jobber ufrivillig deltid. 
En del av tiltakene forutsetter også oppslutning fra heltidsansatte og deltidsansatte 
som har en stillingsstørrelse de er fornøyde med. Til sist forutsetter gjennomføringen 
av tiltakene at også de som har oppgitt at de jobber ufrivillig deltid synes at tiltaket er 
et godt virkemiddel for å få økt stillingsstørrelse. Det er med andre ord mange (i til-
legg til arbeidsgiver og tillitsvalgte) som skal gi sin tilslutning til gjennomføringen av 
et tiltak. Siden prosjektene har lagt stor vekt på frivillighet, har det blitt en del tiltak 
med få deltakere. I de tilfellene der oppslutningen har vært svak, finner vi flere mulige 
forklaringer. Én forklaring kan knyttes til den innarbeidede deltidskulturen der en stor 
andel av de (kvinnelige) ansatte selv har fått velge hvor lite de vil jobbe er en faktor. 
Men manglende oppslutning fra ansatte kan også forklares med svak informasjon, at 
ledelsen ikke har støttet opp med nødvendig kompetanseutvikling, eller at de ikke er 
tilstrekkelig åpne for å lytte til ansatte og tillitsvalgte når disse har hatt innvendinger. 



22

Tiltakene har stort sett fått tilslutning fra de tillitsvalgte lokalt og fra den delen av 
målgruppen som får tilbud om å være med. Ofte finner man lokale tillitsvalgte i på-
driverroller, ikke bare for kravet om større stillinger, men også i arbeidet for å etablere 
og gjennomføre konkrete tiltak. Dette gjelder også ordninger med mer helgearbeid. I 
omtalen av langturnusene ser vi noen vanskelige sider i partssamarbeidet. Andre tiltak 
har ikke hatt like store utfordringer med dette samarbeidet. Selv om oppslutningen 
blant deltidsansatte har vært relativt lav, viser gjennomgangen av de lokale tiltakene 
at manglende tilbud (og informasjon) fra ledelsen også er en del av forklaringen på 
at ikke flere deltidsansatte har vært med i tiltak som kunne gitt dem større stillinger. 

For å lykkes i denne type prosjekter (der ansattes arbeidstid, arbeidssted og/eller 
arbeidsinnhold blir lagt om) er det viktig at partene helt fra starten av kommer sammen 
og utvikler en felles forståelse og interesse for prosjektet. Enkelte arbeidsgivere har hast-
verk og undervurderer betydningen av reell involvering fra de ansattes og tillitsvalgtes 
side. Disse reduserer samarbeidet i utviklingsarbeid til et spørsmål om informasjon. 
Da vil arbeidsgiver lett kunne komme til å fatte beslutninger med lav legitimitet hos 
de ansatte og presse tillitsvalgte som kunne vært gode medspillere, over i en mer kritisk 
forhandlerrolle. Intervjuer med ansatte og tillitsvalgte avdekker at en del av tiltakene 
kunne ha lyktes bedre dersom arbeidstakerinteressene var bedre ivaretatt gjennom 
involvering og partssamarbeid. 

Ressurser og oppfølging

De to siste av de seks prosesselementene som ofte viser seg å bidra til å kunne skille gode 
utviklingsprosesser fra dårlige, er henholdsvis tilstrekkelige ressurser (kompetanse, tid 
og økonomi) og toppledelsens oppfølging av utviklingsprosjektene. 

Gjennom tiltaksbeskrivelsene ser vi at prosjektledere og lokale avdelingsledere 
gjennom prosjektperioden har lært mye om endringsledelse, samtykkeprosesser, lov-
verk, turnusvarianter og turnusteknologi. Ikke minst har mange lært hvor viktig og 
vanskelig involvering er. 

De fleste har hatt tilstrekkelig tid til å prøve ut tiltak. Gjennom tilskudd fra Arbeids- 
og sosialdepartementet og egeninnsats har prosjektene hatt økonomi til å la en lokal 
prosjektorganisasjon gjennomføre opplæringstiltak og prøve ut turnustiltak. 

Oppfølging handler mye om reell forankring, ikke bare hos linjeledere og tillits-
valgte, men også hos toppledelsen (og politikere der dette er aktuelt). Ledere som 
bryr seg om prosjektarbeidet, inspirerer deltakerne og gir prosjektet økt tyngde innad 
i organisasjonen og økt oppmerksomhet både internt og eksternt. Mange av prosjek-
tene har hatt aktive toppledere i oppstartsfasen. Deretter har avdelingslederne og deres 
nærmeste ledere fulgt opp prosjektene. 
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Karlegginger og evalueringer

Både kartlegginger og evalueringer er nyttige verktøy, og de bør benyttes flere ganger i 
løpet av et utviklingsarbeid. Mange gjennomfører kartlegginger av ansattes ønsker og 
motforestillinger mot ulike typer tiltak. De fleste oppstartkartleggingene kunne vært 
mer presise så man lettere kunne måle endringer og grad av måloppnåelse. Presisjonen 
i spørsmålsstillingene er også viktige slik at man unngår kartlegginger som gir et mer 
positivt bilde av de ansattes endringsvilje enn det som viser seg å være realiteten når 
tiltak skal prøves ut.11 Både kartlegginger og evalueringer bør inkludere erfaringer og 
vurderinger fra både ledere og ansatte. Ikke minst må samtlige ansatte på en arbeidsplass 
som prøver ut et tiltak, inkluderes. Der det praktiseres tradisjonelle og alternative tur-
nuser på samme arbeidssted, må alle trekkes med. Vi har sett at ansatte i ulike turnuser 
kan ha ulike oppfatninger av tiltaket som er prøvd ut. Dette må kartlegginger fange 
opp så tidlig som mulig. Her har vi sett at flere tiltak har bommet, noe som har vært 
uheldig for arbeidsmiljøet på de aktuelle stedene. 

Dersom evalueringer skjer regelmessig, kan det bidra til løpende læring og til at vik-
tige justeringer kan bli gjennomført underveis. Etterspørsel etter resultater fra  ledelsen 
i en organisasjon er en anledning til å lage statusrapporter. De fleste prosjektene er 
rigget med prosjektgrupper og styringsgrupper som etterspør dette. Vissheten om at 
for eksempel kommunestyret skal ha rapport, er et incentiv til å foreta en evaluering 
i forkant. Regelmessige statusrapporteringer fra prosjektene til programsekretariatet 
er også en slik anledning. 

Kontinuerlig utvikling og få rett-frem-løsninger

De fleste tiltakene i programmet kan vise til gode resultater på flere av de målene som har 
vært satt lokalt og for programmet. Eksemplene som er beskrevet, viser at alternativene 
til tradisjonell organisering av arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver er mange. 
De aller fleste tiltakene er også eksempler på lokal endringsvilje og endringsevne. For 
noen har tiltakene vært i småskala. Andre har kjørt ganske omfattende forsøk som har 
innbefattet mange ulike tiltak og mange ansatte. En del har utvidet omfanget underveis 
i programmet, og noen har hatt ytterligere utvidelser etter programperioden. 

Mange steder ønsker flere av de ansatte i tradisjonell turnus å gå over til en alternativ 
turnus, og det er selvsagt oppmuntrende. Men like viktig er det å se at turnusforsøk lar 
seg reversere dersom erfaringer tilsier at det er riktig. Dette kan skje på individnivå der 
enkeltpersoner velger å gå tilbake til tradisjonell turnus, samtidig som den alternative 
turnusen opprettholdes for andre ansatte. Men det kan også skje ved at ansatte og 
ledere lokalt velger å gå tilbake til den tradisjonelle turnusen etter en prøveperiode. I 
noen tilfeller med langturnus har også samtykkeinstansene grepet inn og sagt stopp. 

11 For eksempel trekker mange deltidsansatte sin interesse for å øke stillingen dersom det underveis i 
prosjektet innebærer at de må jobbe med andre oppgaver, på andre steder eller tidspunkter.
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Først og sist har de ulike tiltakene vist at de kan være virkemidler til hjelp for utvikling 
av arbeidsplaner som åpner for større stillinger og mindre ufrivillig deltid. Flere av til-
takene kan teknisk sett tilby løsninger med heltidsstillinger eller store deltidsstillinger 
til alle ansatte og samtidig sanere egne, små helgestillinger. Potensialet for flere store 
stillinger er imidlertid større enn det som har vært tatt ut. Dette kan, som vi har sett, 
delvis forklares med at tiltakene har vært småskalaforsøk, der ledelsen har hatt begrens-
ninger for hvor mange deltakere tiltaket kunne inkludere. Vi har også sett eksempler 
på at de ansattes oppslutning om å prøve ut en ny turnus på oppstarttidspunktet har 
vært begrenset.


