
LOs regionkonferanse i Østfold krever heltid NÅ! 

En høy andel av arbeidstakerne i Norge jobber deltid, spesielt i kvinnedominerte bransjer. I 

Norge påberoper vi oss å ha et likestilt samfunn, men så lenge en stor andel ikke får 

muligheten til å jobbe heltid, har vi fortsatt en lang vei å gå. 

LOs regionkonferanse i Østfold krever at alle arbeidsgivere setter mål om mer heltid i sin 

bedrift og sammen med tillitsvalgte utarbeider en handlingsplan for å nå målene. 

I kommunenes helse og omsorgstjenester jobber kun en tredjedel heltid. Foran høstens 

kommune- og fylkestingsvalg krever LOs regionkonferanse i Østfold at de politiske partiene 

setter seg et mål om at i deres kommuner, skal alle tilbys heltid. Vi hører ofte arbeidsgivere 

og uttalte politiske målsetninger om at man ønsker å innføre heltid, men hvor er viljen til å 

virkelig satse på det og fatte vedtak som effektivt øker andelen heltid? 

Her må man gå fra fine ord til å samarbeide med tillitsvalgte om en drastisk endring til heltid, 

dette kan ikke lengre gå i sneglefart.  

  

Unge nyutdannede mennesker ønsker å komme i jobb og brødfø seg selv. Men i møtet med 

storsamfunnet er mange rettigheter og muligheter knyttet til et minimum av inntekt og 

stillingsstørrelse. Mangel på økonomisk mulighet til å kunne etablere seg med eget hjem og 

stifte familie, skaper en tilværelse av uforutsigbarhet. Mange må tilpasse seg til et liv som 

løsarbeidere, konstant tilgjengelig og årvåken i håp om at mobilen skal lyse opp og tilby et 

dagsverk i morgen, og kanskje en dag til.  

Dette skaper ikke gode, trygge og selvstendige liv for den neste generasjonen 

samfunnsborgere. LO mener at om vi skal kunne leve som frie individer og hvis familien skal 

kunne utgjøre en bærebjelke i samfunnet vårt er det avgjørende hvordan vi organiserer 

arbeidslivet. Derfor ser vi også at heltid ikke bare er en mulighet for noen men en rettighet for 

alle. 

Å innføre en heltidskultur gir den beste kvaliteten på tjenestene. De aller fleste virksomheter 

ønsker å beholde og bygge kompetanse. Det er de i hele faste stillinger som utgjør ryggraden 

i enhver arbeidsplass med sin erfaring og kompetanse knyttet til arbeidsplassen. Innenfor de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene er kvaliteten på tjenestene avhengig av at 

tjenestemottagerne har faste mennesker å forholde seg til som kjenner deres behov. Dette gir 

forutsigbarhet og skaper trygghet.   

Kommuner som har lykkes med heltidsarbeidet har virkelig prioritert å skape en heltidskultur 

fordi de ser det fungerer. Derfor er innhenting av kunnskap om de positive effektene 

avgjørende. Noe som helt klart står frem som en suksessfaktor er et godt trepartssamarbeid 

hvor løsningene for den enkelte arbeidsplass skapes sammen med de ansatte. 

LOs regionkonferanse i Østfold mener at arbeidsgivere både i privat næringsliv og i 

kommunene må ta på alvor likestillingsutfordringen vi har i arbeidslivet, og arbeide aktivt for 

at heltid blir det som skal prege alle arbeidsplasser i Norge. 

Det er innlysende at heltidsstillinger gir positive ringvirkninger. Hvorfor er det da så 

vanskelig å innføre heltidskultur? 



Til høsten er det lokalvalg og de som blir folkevalgte har et spesielt ansvar, de er også 

arbeidsgivere for de som arbeider i kommunen. LOs regionkonferanse i Østfold krever at det 

gjennom 3-partssamarbeid blir satt fart på heltidsarbeid i kommunene våre. 
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