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Steigen kommune 
 
 
 
 
 
 

EFFEKTIVISERING AV 
LEDELSESSTRUKTURER, DRIFT 
OG ARBEIDSTIDS -SYSTEMER 



Bakgrunn for prosjektet 
•Steigen kommune ønsker med dette prosjektet 

primært å sette fokus på ledelsesstrukturen i 
helsesektoren, deltidsstilling problematikken og et 
ønske om å utarbeide nye arbeidstidsmodeller for 
helsesektoren i Steigen kommune.  
 

•Som en viktig del av prosjektet ønsker vi å skape flere 
opptil 100% faste stillinger, vi vil øke kvaliteten på 
arbeidet og gjøre driften og planlegging av turnus 
mer forutsigbar. 



Målsettinger for prosjektet 
Effektivisere driften innenfor helse og omsorg i 
Steigen kommune og spare minimum  
5 millioner i løpet av perioden 2015 - 2016. 
 
Dette gjennom å:  

• Øke antallet av 100 % stillinger  

• Begrense / eliminere bruk av vikarer og overtid. 

• Redusere sykefraværet  

• Øke medarbeidertilfredsheten 

• Implementere en ny arbeidstidmodell 

 



Målsettinger forts. 
•Etablere en hensiktsmessig ledelsesstruktur 

•Utvikle helsetjenestene i tråd med helse og 
omsorgsplan for Steigen kommune 

•Beholde og videreutvikle kvaliteten på de leverte 
tjenester  

 



•Kartlegge dagen situasjonen med hensyn til  
uønsket deltid 

•Kartlegge kompetanse og tjenestebehov på 
den enkelte arbeidsplass 

•Forankring administrativt og politisk 

• Involvering og samarbeid 

•Utarbeide felles forståelse 

•Bevisst på hva som gir effekt, resultat 

 

 

 
 
 
Hvordan skal vi organisere arbeidet og arbeidstiden til 
det beste for brukeren, arbeidstaker og arbeidsgiver? 
 



•Tenk alternativt i forhold til turnus – 
arbeidstidsordninger ut i fra brukers behov 
og arbeidstakers helse – og arbeidsmiljø 

•Prosess må være åpen / inkluderende.  
Deltakerne må «eie» prosjektet 

•Enighet om felles mål (politikere, 
arbeidstakere og arbeidsgiver) 

• Informasjon til ledere, ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud 

 

Hvordan skal vi organisere arbeidet og arbeidstiden  
til det beste for brukeren, arbeidstaker og arbeidsgiver? 
 



•Kommunikasjon  

•Medvirkning   

•Rett kompetanse på jobb til enhver tid 

•Bruke kompetansen på rett måte –  
til beste for brukeren 

 

Hvordan skal vi organisere arbeidet og arbeidstiden  
til det beste for brukeren, arbeidstaker og arbeidsgiver? 
 



•Ansatte  

•Tillitsvalgte  

•Verneombud 

•Personalleder 

•Administrasjon / ledelse  

•Politikere 

•Brukere  

•Brukerorganisasjoner 
 

 
 
 
 
 

Hvem skal prosjektet samarbeide med? 
 



Fremdrift i prosjektet: 
Prosjektleder ansatt i  full stilling fra 1. november 2014. 
I november og desember har det vært gjennomført informasjon til 
Formannskap (15.10.14), personalmøter på de ulike avdelingene, 
ledermøte med alle bogruppelederne og ledere innen pleie/omsorg, 
allmøte for ansatte (08.12.14) og møter med tillitsvalgte. 
Det skal gjennomføres en kartlegging av de ansattes ønsker i forhold 
til fremtidig stilling – denne skal være utført innen 20.desember. 

Januar skal brukes til vurdering av antall stillinger som vil være 
aktuelle innen denne sektoren fremover. 
I tillegg skal det sees på ulike arbeidstidsmodeller - som Steigentunet 
vil arbeide for å få iverksatt i løpet av våren 2015. 

 

11.12.2014 – Lisbeth L. Aalstad  
                      Prosjektleder 


