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Brændende platform
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Fælles arbejdsmarked – agere sammen?

� Prisonors dilemma
� Optimere eller sub-optimere?
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Kommunalt perspektiv
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Regionsrådets beslutning

� Stillingsopslag
� Alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger,
� Kan f.ex. skrive, at "stillingen er som udgangspunkt en 

fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge",
� at hospitalsledelser, Psykiatri og Socialledelsen kan give 

dispensation fra kravet,
� Stillingsbesættelse

� at den lokale ledelse i den konkrete ansættelsessituation, ud fra en 
samlet vurdering, kan tage hensyn til ansøgeres evt. særlige behov 
for ansættelse på deltid,

� Retten til fuld tid
� At plejepersonalet (sygeplejersker og SOSU-assistenter) får ret til at 

få fuld tid,
� Sættes mere fokus på aftalen om adgang til et højere timetal ved 

stillingsledighed.
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Illustration af vores ”kogebog”
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Nuværende ansatte

� Plejen: Sygeplejersker og SOSU
� Medarbejderen har ret til at komme på fuld tid
� He Vest har pligt til at tilvejebringe økonomi/opgaver
� Budget/opgavevaretagelse er ikke en begrænsning
� Skal spørges om fuld tid ved stillingsvakancer

� Øvrige faggrupper
� Ikke ret til at komme på fuld tid
� Skal spørges om fuld tid ved stillingsvakancer

� Medarbejdere med ønske om at gå ned i tid
� Livsfase og sociale kapitel: Ok, tidsbegrænset, 32t
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Før stillingsopslag

� Relevante faggrupper skal spørges, om de ønsker 
at komme op i tid

� Lavthængende frugter = nuværende ansatte op i tid?
� Vi har 683 ansatte ud af 3697, som har 32t-36t
� Et stort potentiale

� Ændre til fuld tid med særydelser udbetalt
� Ændre til fuld tid med særydelser til af afspadsering



11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Stillingsopslag

� Hovedregel: Alle stillinger opslås på fuld tid

� ”Der er kun budget til xx timer”
� Svaret er ”nej”

� Medmindre der evident ikke er opgaver
� HL har kompetencen delegeret til HR

� Begrebet ”som udgangspunkt på fuld tid”
� HL har kompetencen delegeret til HR 
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Stillingsbesættelse

� Hovedregel: Besættes svarende til opslag
� Ansøger tilkendegiver ønske om færre timer

1. Afdækker mulighed for at afspadsere særydelser!
2. Andre kompetente ansøgere?

� Hvis færre timer skal imødekommes
3. Skal kunne henvise til livsfase/social kapitel
4. Tidsbegrænset
5. Minimum 32 timer

� Kompetence ligger i AL
� ”Følg eller forklar”
� Dokumentation pkt 1-5 jf. indstillingsskema fremsendes
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Data 
– vi vil måle og vi vil blive målt

� HL følger månedsvis

� Andel af fuldtidsbesatte stillinger

� ”Følg eller forklar”-indstillingerne

... fordelt på afdelinger og faggrupper
http://bi-portal.onerm.dk/#/site/RM/views/Heltid-Deltid/Udvikling?:iid=1



Gevinsterne og negative bi-effekter
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Fuldtidspolitiken i He Vest

HEV: 56%

HEV: 72,4%

Gennemsnit beskæftigelse:
- Fra 34,5t til 35,3t / uge
- He Vest ca. 3700 ansatte
- Udvikling = ca. 80 ft
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Eksempler på negative bi-effekter

� Den enkelte medarbejders perspektiv
� Den enkelte leders perspektiv
� Hospitalet

� Tab af medarbejdere, der søger 
deltidsansættelse i andre sektorer

� Tab af behandlingskapacitet


