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Fidje, Gustav Skretting og Monica Nordnes

Møtetid og sted:
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00

Partene ble enige om:
Partene ble enige om innhold i brev og intern utlysning slik det er gjengitt under.
Fagforbundet ved Are Herdlevær ønsket følgende protokolltilførsel:
Fagforbundet er positiv til økt helgejobbing dersom partene blir enige om en kompensasjon. Slik
kompensasjon kan være i form av fritid eller lønn.
Delta ved Eva Frøysland ønsket følgende protokolltilførsel:
Delta mener at jobbing tredje hver helg er standard og at dersom man øker helgejobbingen, så må dette
være frivillig – mot kompensasjon.
~Øyvind~
Referent

Innhold i brev til ansatte med stillingsprosent mellom 75 % og 99%:
Søgne kommune ønsker å redusere antall ansatte som har en lavere stillingsprosent enn ønskelig. I den
forbindelse er prosjektet "Uønsket deltid" opprettet.
Styringsgruppa for prosjektet har i den forbindelsen vedtatt å tilby 100 % stilling til alle fast ansatte innen
pleie- og omsorg med en stillingsprosent på 75 % eller mer. Følgende kriterier og betingelser vil bli lagt til
grunn:







Tilbudet gjelder ansatte i Søgne kommune som har en fast stilling på 75 % eller mer i en
av følgende 3 enheter:
o Enhet for hjemmetjenester
o Enhet for institusjonstjenester
o Enhet for psykisk helse og habilitering
Økningen i stilling vil skje ved hjelp av ekstravakter som for eksempel permisjoner,
sykefravær, ferier osv.
Det må påregnes jobbing på tvers av grupper, arbeidsplasser og enheter
Det må påregnes noe økt helgejobbing, minimum 4 ekstra helger per år



Den økte arbeidstida avtales direkte med nærmeste overordnede. Styringsgruppa
oppfordrer sterkt til at arbeidstida fastlegges i forbindelse med utarbeidelse av
forhandlingsturnusen

Dersom dette er av interesse, bes du om å returnere svarslippen innen DATO. Dersom du velger å ikke
returnere svarslippen, vil dette bli tolket som at du takker nei til tilbudet om økt stilling. Dersom du har
noen spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Øyvind Seland på mobil 908 68 668 eller epost
oyvind.seland@sogne.kommune.no.

Tekst i forbindelse med intern utlysning:
Søgne kommune ønsker å redusere antall ansatte som har en lavere stillingsprosent enn ønskelig. I den
forbindelse er prosjektet "Uønsket deltid" opprettet.
Styringsgruppa for prosjektet har i den forbindelsen vedtatt å øke bemanningsplanen på dagtid i
hverdagene med 1 person mot at det ikke leies inn vikarer ved fravær så lenge det er ansatte på
jobbtilsvarende minimumsbemanningen. Det vil si at det vil bli utarbeidet en arbeidsplan med 7 ansatte
på jobb på dagtid mandag – fredag, men siden grunnbemanningen ikke økes, skal det ikke leies inn
ansatte før man er mindre enn 6 personer.
Følgende kriterier og betingelser vil bli lagt til grunn:
 Tilbudet gjelder ansatte i Søgne kommune som har en fast stilling ved enhet for hjemmetjenester,
sone Vest
 Økningen i stilling vil skje ved hjelp av dagvakter (hverdager)
 Det må påregnes jobbing på tvers av grupper, arbeidsplasser og enheter
 Den økte arbeidstida avtales direkte med nærmeste overordnede. Styringsgruppa oppfordrer
sterkt til at arbeidstida fastlegges i forbindelse med utarbeidelse av forhandlingsturnusen
 Ansatte som har fortrinn til økt stilling, jamfør arbeidsmiljøloven §14-3 og hovedtariffavtalen § 2.3,
vil bli prioritert.
 Det vil også bli tatt hensyn til søkerens kvalifikasjoner, jamfør HTA § 2.2.
Dersom dette er av interesse, bes du om å returnere svarslippen innen DATO. Dersom du velger å ikke
returnere svarslippen, vil dette bli tolket som at du takker nei til tilbudet om økt stilling. Dersom du har
noen spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Øyvind Seland på mobil 908 68 668 eller epost
oyvind.seland@sogne.kommune.no.

Kriterier for utvidelse av stilling i f m deltidsprosjektet
(se kopi av brev på neste side…)

