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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Stjørdal
kommune en heltidskommune
Interpellasjon fra Ann – Inger Leirtrø (AP):
Altfor mange i Norge jobber deltid og får ikke faste jobber. For Arbeiderpartiet er flere hele,
faste stillinger viktig. Det er bra for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt
arbeidsliv, og det er bra for de som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse
og omsorgsektoren.
Heltidsstillinger gir mer trygghet, både for beboere som bruker tjenestene og for de ansatte.
I dag jobber bare 1 av 3 ansatte innen helse og omsorg i norske kommuner heltid. Altfor mange
har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter og stor nok stillingsbrøk. Heltid vil gi en mer
forutsigbar hverdag, og ei lønn å leve av.
Mange som får hjelp av helse- og omsorgstjenestene, er i en fase av livet der trygghet og kjente
personer å forholde seg til, er spesielt viktig. Flere heltidsstillinger gir bedre eldreomsorg.
I framtida trenger vi langt flere helsefagarbeidere og sykepleiere. Vi vet at unge som skal inn i
arbeidslivet, ønsker heltid i mye større grad. Skal helse- og omsorg være en attraktiv karrierevei,
trengs det hele, faste stillinger.
Det er som oftest kvinner som jobber deltid. Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener
lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er urettferdig, usosialt og øker
forskjellene. Det er en politisk oppgave å gjøre noe med det.
Arbeiderpartiet mener at en økt grunnbemanning vil gi større stillinger til ansatte med uønsket
deltid. Slik vi ser det vil en økt grunnbemanning gi en mer robust tjeneste, ett lavere sykefravær
og økt skatteinntekt. Når grunnbemanning økes vil det gi større muligheter for å jobbe
forebyggende, noe som gir en positiv økonomisk gevinst for alle parter på sikt.
Rådmannen svarte i februar i interpellasjon fra Arbeiderpartiet at heltidsstillinger i kommunen
skal være den nye normalen fra 1. Januar i år.
Det er derfor interessant å se hvilken effekt dette har hatt så langt.

I vedtaket den 14. februar ble det også bedt om en sak til kommunestyret med etableringen av en
heltidskultur. Jeg ber om en redegjørelse for når rådmannen tenker å levere denne saken til
kommunestyret.
Spørsmål:
Hvor mange deltidsstillinger er utlyst i kommunen så langt i år?
Hvor mange heltidsstillinger og deltidsstillinger er utlyst i omsorgsetaten så langt i år?
Forslag:
Kommunestyret minner om vedtaket i saken FO 2/2019 der det bes om sak om heltidskultur.
Kommunestyret ber om at saken legges frem til politisk behandling før behandling av budsjett
for 2020

