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INDLEDNING 

Sonderborg kommune har igangsat projektet "fra deltid til fuldtid — eller mere tid". Ifolge projektets 

kommissorie er formalet er at etablere en raekke anbefalinger i forhold til: 

1. Okonomisk rational drift — bedst mulige udnyttelse of overenskomster og arbejdstidsaftaler 

2. Flere fuldtidsansatte medarbejdere inden for de forvaltninger, hvor analyser forudser at der vil komme til 

at mangle haender. 

Projektet er igangsat for at imodekomme et rekrutteringsbehov of uddannede medarbejdere inden for 

omrader, hvor det er vanskeligt at fa stillingerne besat med uddannet arbejdskraft. 

For at fa input fra medarbejderne i de berorte omrader udsendte HR & Arbejdsmiljo et sporgeskema i starten 

of 2020 for at fa viden om hvilke faktorer, der gor at medarbejdere A ga op i tid — og hvad skal, der til for at 

de fuldtidsansatte og seniorer bliver i deres job — og i leengere tid. Denne rapport er resultatet of dette 

sporgeskema, som blev besvaret of ca. 1200 medarbejdere inden for hjemme -og sygeplejen, plejecentre, 

psykiatri og handicap samt borneomradet (dagstilbud og SFO). Resultaterne fra of 

sporgeskemaundersogelsen A blive brugt til at belyse omradet og til udarbejdelse of en raekke anbefalinger 

til Sonderborg kommunes direktion samt Byrad vedrorende hvilke tiltag, der kan igangsaettes for at undga at 

mangle arbejdskraft pa de berorte omrader. 

FORMAL 
Denne rapport er udarbejdet med det formal at belyse hvilke faktorer som har indflydelse pa at fastholde 

medarbejdere laengere i deres nuvarrende job samt hvilke faktorer der har indflydelse pa at fa 

medarbejderne til at ga op i tid. Derudover vil rapporten give indsigt i, hvad der kan vaere med til at oge 

medarbejdernes tilfredshed i deres nuvaerende stilling og dermed sikre, at de forbliver ansatte i Sonderborg 

Kommune. Derudover har "Styregruppen for projekt fra deltid til fuldtid —eller mere tid" pa baggrund of 

analyserne lavet en raekke anbefalinger til, hvorsales man i sonderborg kan igangsaette en raekke 

provehand linger, saledes at vi pa baggrund of medarbejdernes onsker, kan sikre at flere medarbejdere vil 

oge deres arbejdstid. 

RAPPORTENS STRUKTUR 
Rapporten er delt op i flere dele. Den forste del omhandler de overordnede resultater, som gar pa tvaers of 

omraderne inden for hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre, psykiatri og handicap samt borneomradet 

(dagstilbud og SFO); hertil drages overordnede konklusioner. De andre dele vil derimod ga i dybden med 

de enkelte resultater fordelt pa fagomraderne. Det kan have stor betydning for svarene, om respondenten 
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er ansat som paodagog, sygeplejeske, social- og sundhedsassistent eller social paedagog, da, 

arbejdskulturen og forventninger/krav er forskellige. 

Styregruppen for projekt "fra deltid til fuldtid —eller mere tid" opsat otte anbefalinger til Direktion og 

Okonomiudvalg. Anbefalingerne vil blive praesenteret enkelvis. 

RESPONDENTER 
Sporgeskemaet er blevet sendt ud til 1966 udvalgte respondenter inden for de udvalgte omrader 

hjemmeplejen, sygeplejen, psykiatri og handicap samt borneomradet (dagstilbud og SFO), hvoraf 1136 har 

gennemfort undersogelsen. Respondenterne har besvaret en raekke sporgsmal omhandlende incitamenter 

for oget tilfredshed i nuvaorende stilling, incitamenter for at ga op i tid og/eller incitamenter for at blive 

laengere pa arbejdsmarkedet. Sporgerammen ses i bilag 4. 

Respondenterne fordeler sig inden for folgende omrader: 

Angiv venligst hvilket onlrade du arbejder P 
Respondenter 

Hjemmeplejen 203 

Sygeplejen 68 

Plejecentre 257 

Center for korttidspladser 12% 20 

Oagtilbud 202 

Psyklatri 85 

Handicap 190 

Skole 112 

0'S 
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Og har folgende stillingsbetegnelser: 
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Angiv  venligst din stillingsbetegnelse? 
Respondenter 

Social-og sundhedshjaelper 260 

Social-og sundhedsassistent 241 

Sygeplejerske 109 

PaMagog 309 

Paedagogmedhjaelper 3% 36 

Soclalpsdagog 113 

Paedagogisk assistent ■ 4% 42 

Omsorgs-og paedagoghjaelper 12% 	 20 

Uuddannet 11% 	 8 

0% 	 251. 	 50% 	 7S a 	100?% 

Derudover er de placeret i aldersgruppen 21-66+, hvoraf 77% er ansat pa deltid med timer op til 36 

ugentligt. Blandt alle respondenterne arbejder 58% i dognopdaekket omrade og de resterende 42% gor 

ikke. 

DEFINITIONER 
Undervejs i denne rapport vil folgende definitioner benyttes: 

Tabel 1: Definitioner 

Deltid Medarbejdere der er ansat op til 36 timer 

Plejeomrade SSH, SSA og Sygeplejesker (hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre) 

Borneomrade Paedagoger, paedagogmedhjaelper, pe=.dagogisk assistent (SFO og bornehaver) 

Socialomrade Socialpaedagog, omsorgs- og paedagoghjaelper (Psykiatri og handicap omradet) 

Senior Medarbejdere i alderen 55+ 

Side 5 



'I ird -'i /? `?il-sri I' E ','?"l ~r1Y 	n i"~. 1?1/ clr i lei"i r /I 	Fra delfid fil 'fuidfid - ;--dl >i i n ~lr-~ ~'iri 

DO 

DEL 1 - SAMLET OVERBLIK 

FULDTIDANSATTE 

270 ud of de 1136 respondenter er fuldtidsansatte, de har derfor kun faet tilsendt sporgsmal, der 

omhandler fastholdelse i nuvaarende stilling. Her er der tale om respondenter pa tvaers of de tre omrader: 

Pleje-, Borne- og Socialomradet. Ligesa er det pa tvaers of alle aldre. Aldersfordelingen ser saledes ud: 

Respondenter 

20 ar og under 0% 0 

21-25 Ar 1% 	 3 

26-30 Ar 17 

31-35 hr 24 

36-40 Ar 28 

41-45 ar 38 

46-50 Ar 49 

51-55 5r 48 

56.59 hr 30 

60.62 fir 26 

63-65 Ar 1 4 

66+ 1 % 3 

0% 	 25% 	 50% 	 75% 	 100% 

Det er primaert i aldersgruppen 41-55 ar at respondenterne er fuldtidsansatte. Ud fra kommentarerne 

vurderes det, at respondenterne under 40 ar har faerre timer grundet sma born/familieliv. Ligesa kan det 

ses at respondenterne i alderen 56+ ikke er fuldtidsansatte grundet psykisk/fysisk slidtage. 

Tabellen herunder viser, hvilke faktorer respondenterne mener, vil vaere med til at oge tilfredsheden i deres 

nuvaerende stilling og dermed ville kunne vaere med at fastholde dem laengere tid i jobbet. 
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Tabel 2: Hvordan kan din arbejdsplads bidrage til at age din tilfredshed i din nuvwrende stilling 

fdkonomisk incitament 147 

Efter4videreuddannelse 111 

Storre indflydelse pa, hvordan mit arbejde tilrettelaegges 63 

Tilrettelaaggelse of arbejde, sa det bliver mindre psykisk anstrengende 53 

Storre indflydelse pa indholdet i egne arbejdsopgaver 47 

Mindre weekendarbejde 42 

Respondenterne (270) kunne her afkrydse flere muligheder. 

Respondenterne har ogsa faet mulighed for at uddybe deres svar i et kommentarfelt og en respondent 

forklarer: "For at fastholde engagement i arbejdet er det vigtigt, at man far mulighed for efter- og 

videreuddannelse. Far lonmwssigt belonning og anerkendelse for sit arbejde. Har indflydelse pa sit 

arbejde, bade i forhold til, hvor man bedst kan biddrage med sine kompetencer og udvikle dem og ift. 

tilrettelwggelse of arbejdstiden." 

Dette bekraeftes ogsa of endnu en respondent, der i kommentarerne skriver folgende: "Storre indflydelse 

pa, hvordan mit arbejde tilrettelwgges — er a/fa og omega for hoj trivsel i mit arbejde. Det skaber 

arbejdsglwde, ansvarsfolelse og gensidig fleksibilitet. Efter-/videreuddannelse — er altid vigtigt, sa man er 

klwdt fagligt pa til at udfore kerneopgaven." konklusionen ud fra respondenternes besvarelser er det 

primaert de seks faktorer (tabel 2) ovenfor, der naevnes som det, der kan va?re med til at oge 

medarbejdernes tilfredshed og dermed fastholde dem i deres nuvarrende stilling. Hertil kan det dog tilfojes, 

at 47% of de fuldtidsansatte har vaeret ansat i Sonderborg Kommune i 10 ar eller mere. 

DELTIDSANSATTE 

860 respondenter ud of de 1136 er deltidsansatte og 26% (202 respondenter) onsker at ga op i tid. Dette 

kan ogsa ses pa figuren herunder. 

Alle deltidsansatte blev spurgt ind til, hvad der kunne fa dem til at ga op i tid. En respondent kommenterer 

folgende: ' Jeg vil gerne have flere timer, hvis jeg sely har indflydelse pa, hvor de bliver placeret". Mange 

respondenter er enige i dette og neevner ogsa et onske om mindre weekendarbejde, hvis timeantallet skal 
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rages. Respondenterne gor ogsa klart, at det vil vaere fordelagtigt med laengere vagter. Generelt onskes 

folgende, hvis respondenterne (860) skal ga op i tid: 

- 	Mindre weekendarbejde, men laengere vagter i weekenden (188) 

- 	Have indflydelse pA vagtplanla=gning (139) (Kunne vaere laengere vagter og flere fridage i track) 

- 	Hojere pensionsudbetaling (118) 

- 	Mulighed for efter-/videreuddannelse (117) 

- 	Bedre udnyttelse of mine kompetencer i mit nuvaerende job (106) 

Der skal dog tilfojes, at der bade er respondenter, der ikke onsker at ga op i tid og respondenter, som 

onsker at g6 op i tid. 

De primaere arsager til, at de deltidsansatte ikke onsker at gA op i tid er: 

Personlige arsager, primeert negativ pavirkning pa familielivet 

- 	Det er for hardt psykisk 

- 	Fysisk slitage 

i 
Respondenterne uddyber med folgende, nar de bliver bedt om at uddybe: 'Veg vil ikke ga op i tid, vil hellere 

vwre i stand til at va re 1wngere pa arbejdsmarkedet og have overskud, nar jeg er pa arbejde". Derudover 

naevner de ogsa, at de ikke onsker at ga op i tid, hvis timerne placeres i weekenden, da de foretraekker at 

tilbringe deres weekender med familien. 

De deltidsansatte bliver ogsA spurgt ind til om de arbejder ekstra timer, og her svarer 71 % at de enten ofte 

eller nogen gange arbejder ekstra timer, hvorimod kun 26% forteeller at de sjaeldent eller aldrig arbejder 

over. Ekstra timer begrundes med manglende overlap of personale, fa=.rdiggorelse of en opgave, 

faerdiggorelse of dokumentation eller sygdom. 

Sporgeskemaet giver ogsA et overblik over, hvor mange der er ansat i et vikarbureau eller har andet 

arbejde ved siden of deres faste deltidsarbejde. Her svarer kun 10% ja, hvoraf 14 respondenter er ansat i 

et privat vikarbureau og de resterende 64 respondenterne har andet privat arbejde. 

FASTHOLDELSE 
De deltidsansatte, blev ogsa ligesom de fuldtidsansatte, spurgt ind til, hvad der kunne oge deres tilfredshed 

i deres nuvaerende stilling og dermed fastholde dem arbejdet. Pa tabellen herunder, kan der ses de 

faktorer, der har storst indflydelse pa en oget tilfredshed ved de deltidsansatte. 

Tabel 3: Hvordan kan din arbejdsplads bidrage til at age din tilfredshed i din nuvaerende stilling 

Okonomisk incitament 413 

Efter-/videreuddannelse 278 

Mindre weekend arbejde 262 
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Storre indflydelse pa, hvordan mit arbejde tilrettelaegges 208 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre psykisk anstrengende 165 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre fysisk anstrengende 136 

Storre indflydelse pa indholdet i egne arbejdsopgaver 131 

Flere timer generelt 110 

Obs: Respondenterne (860) kunne her afkrydse flere. Samme sporgeramme sour de fuldtidsansatte. 

Det kan konkluderes at det okonomiske aspekt har en stor betydning for respondenterne, og ligesa har 

efter-/videreuddannelse, mindre weekendarbejde og indflydelse pa tilrettelaeggelse of arbejdet 

Sammenligner man med de fuldtidsansatte er den markante forskel betydningen of mindre 

weekendarbejde. Hertil kan der tilfojes at flere respondenter ogsa fortaeller at de sour deltidsansatte har 

lige sa mange weekendvagter, som fuldtidsansatte. 

Af de deltidsansatte har 57% vaeret ansat i Sonderborg Kommune i over 10 ar og 36% i deres nuvaerende 

stilling. 

SENIORSPORGSMAL 
Respondenterne, pa 55 ar eller aeldre, har faet yderligere sporgsmal omhandlende deres pensionsalder, 

hvornar de onsker of ga pa pension og hvad der kan veere med til at fastholde dem laengere tid i jobbet. 

Her er der tale om 223 respondenter, som bade kan veere fuldtidsansatte eller deltidsansatte. 

Storstedelen of seniorer onsker pa nuvaerende tidspunkt at ga pa pension/efterlon i en alder of 64 eller 67 

ar. En del of respondenterne i aldersgruppen 56-62 ar, har endnu ikke taget stilling. Generelt for alle 223 

respondenter er, at hvis de skulle blive leangere i deres nuvaerende stilling, ville folgende faktorer have en 

positiv indflydelse: 

• Okonomisk incitament (84) 

• Mulighed for gradvis nedtrapning of arbejdstiden (84) 

• Mindre weekendarbejde (66) 

• Indflydelse pa vagtplanlaegning (56) 

• Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre fysisk anstrengende (49) 

Muligheden for gradvis nedtrapning of arbejdstiden vaegtes hojt of seniorerne. De vil gerne blive leangere 

pa arbejdsmarkedet hvis de kan fa faerre timer, med mindre fysisk hardt arbejde og mere stillesiddende 

opgaver som fx dokumentation. 

KONKLUSION 
Der tegner sig et tydeligt monster i, hvad der bade kan skabe tilfredshed pa arbejdspladserne, samt hvad 

der kan fa medarbejderne til at ga op i tid. Medarbejderne onsker ikke, at de ekstra timer, de patager sig, 

skal placeres i weekenderne, men der er derimod onsker de mulighed for laengere vagter. De onsker 

Side 9 



indflydelse pa vagtplanlaegningen og pa placeringen of timerne generelt. Dette er noget, der gor sig 

gasldende bade hos de fuldtidsansatte, deltidsansatte og seniorerne. Andre faktorer, som ogsa gar igen 

blandt respondenternes svar, er henholdsvis mulighed for efter-/videreuddannelse og okonomisk 

incitament. 

Ud fra analysen of dataene kan det konkluderes, at 202 medarbejdere onsker at ga op i tid pa nuvwrende 

tidspunkt og muligvis flere, hvis der tages hensyn til de omtalte faktorer. 

I de kommende afsnit vil hver of de tre omraders — pleje, born og social svar i sporgeskemaet blive 

beskrevet. 

Side 10 



DEL 2 - PLEJEOMRADET 

RESPONDENTER 

Plejeomradet bestar primaert of besvarelse fra social- og sundhedshjaelpere, social- og 

sundhedsassistenter samt sygeplejersker. I alt har 610 respondenter i plejeomradet besvaret 

sporgeskemaet og resultaterne herfra ses i tabellen herunder. 

Tabel 4: Respondenter 

Omrade Hjemmeplejen: 33% 

Sygeplejen: 11 % 

Plejecentre: 41% 

Center for korttidspladser: 3% 

Dagtilbud: 1% 

Psykiatri: 8% 

Handicap: 3% 

Antal ar ansat i Sonderborg Kommune 0: 1% 

1-2: 5% 

3-5:15% 

6-10: 19% 

11-15: 24% 

Over 15 ar: 36% 

Antal timer om ugen 20-27: 2% 

28-31: 29% 

32-36: 51% 

37:18% 

Obs: Yderligere data kan findes i bilag 1. 

Storstedelen of respondenterne (47%) er 51 ar eller aeIdre. Dernaest folger henholdsvis de 41-50 arige 

(26%), de 31-40 arige (20%) og til sidst de 21-30 arige (8%). Respondenterne arbejder primasrt pa 

plejecentre eller i hjemme- og sygeplejen og har vaeret ansat i Sonderborg Kommune i over 10 ar. 82% of 

de 610 respondenter er deltidsansatte. Det er ud fra disse data, at folgende analyse er udarbejdet. 

Sick-: 'I I 
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FULDTIDSANSATTE 

108 respondenter ud of de 610 respondenter er fuldtidsansatte, de har derfor kun faet tilsendt sporgsmal, 

der omhandler fastholdelse i nuvaerende stilling. 

Det er primaert i aldersgruppen 41-59 ar at respondenterne er fuldtidsansatte. I aldersgruppen under 41 ar 

viser kommentarerne, at sma born i husholdningen og/eller familielivet gor at disse respondenter har faerre 

timer. Ligesa kan det ses at respondenterne i alderen 60+ ikke er fuldtidsansat grundet psykisk/fysisk 

slidtage. 

Tabellen herunder viser, de forskellige faktorer som, der vil vaere med til at rage tilfredsheden i deres 

nuvaerende stilling og dermed fastholde dem. 

Tabel 7: Hvordan kan din arbejdsplads bidrage til at ege din tilfredshed i din nuvwrende stilling 

i 

Okonomisk incitament 62 

Efter-/videreuddannelse 39 

Mindre weekendarbejde 31 

Storre indflydelse pa, hvordan mit arbejde tilrettelaggges 31 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre psykisk anstrengende 53 

Respondenterne (270) kunne her afkrydse flere. 

Respondenterne har ogsa Met mulighed for at uddybe deres svar i kommentarfeltet og en respondent 

forklarer: "Der er ikke mange muligheder for efteruddannelse pga. okonomien i afdelingen. Det bor der 

vxre storre fokus og la gges mere vwgt pa. Det kan vane med til at fastholde medarbejdere." 

En anden respondent, skriver i kommentarfeltet folgende: "Arbejdet er fysisk og psykisk hardt, der ville en 

fleksibel arbejdsopgave rotation maske vwre aflastning for den enkelte i der i lange periode har "tunge 

borgere". Uddannelse/kursus og temadage ville fremme den enkelte medarbejders kompetencer, men 

ogsa give anledning til nyta nkning" 

Gennemlaeser man deres besvarelser er det primaert de seks faktorer ovenfor, der naevnes som det, der 

kan vaere med til at rage deres tilfredshed og dermed fastholde dem i deres nuvaerende stilling. Hertil kan 

det dog tilfosjes, at 73% of de fuldtidsansatte har vaeret ansat i Sonderborg Kommune i 10 ar eller mere. 

DELTIDSANSATTE 

De deltidsansatte respondenter (497) fortaeller, at deres tilfredshed i nuvaerende stilling kan rages ved 

folgende faktorer: 

• Okonomisk incitament (247) 

• Mindre weekendarbejde (218) 

• Storre indflydelse pa vagtplanlaegningen (138) 

• Efter-/videreuddannelse (135) 
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Sporger man ind til, hvorvidt de onsker at ga op i tid, svarer 22% of respondenterne ja. 

Tabel 5: Onsker at q3 on i tid 

I' ;,_• ENTVIS DER ONSKER AT GA
r 
 p I TID  

21-30 35% 

31-40 24% 

41-50 24% 

51+ 17% 

Tabellen beskriver, fordelt p5 alder, den procentdel, der onsker at ga op i tid pa nuvaerende tidspunkt. 

Respondenterne er endvidere blevet spurgt om varsentlige motivationsfaktorer, sour kan fa deco til at ga op 

i tid. Resultaterne ser saledes ud: 

• Mindre weekendarbejde (163) 

• Indflydelse pa vagtplanlaegning (100) 

• Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre fysisk anstrengende (66) 

• Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre psykisk anstrengende (61) 

En respondent skriver folgende "Hvis det ikke la i weekenderne eller natte- eller aftentimerne, ville jeg 

gerne arbejde flere tim&'. Flere of respondenterne er enige i, at arbejdstimerne helst ikke ma falde i 

weekenderne, og ligesa tilfojer de, at de vagter, de har pa nuvaerende tidspunkt, gerne ma vaere laengere: 

"Vagter med lwngere arbejdstid samt mindre weekendarbejde". Samlet set foretraekkes faerre vagter og 

flere sammenhaengende fridage. 

Der er ogsa flere, der skriver, at de gerne vil ga op i tid, fordi det giver mere pension og mere Ion i sidste 

ende. Respondenterne onsker primaert at oge deres arbejdstid 2-5 timer. Tabellen herunder giver det fulde 

overblik. 

Tabel 6: Hvor mange flere timer onsker du ca. at ga op i tid? 

1 3 3% 

2 31 31% 

3 17 18% 

4 15 16% 

5 14 15% 

6 3 3% 

7 5 5% 

8 2 2% 

10 2 2% 

Over 12 4 4% 
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Disse timer onskes placeret som enten dagsvagter eller aftenvagter, som det ogsa kan ses pa figuren 

herunder. 

Respondenter 

Hvornar skal timerne falde?- Dagvagter 69 95 

Hvornar skal timerne falde?- Aftenvagter 95 

Hvornar skaI timerne falde?- Nattevagter 27 95 

Hvornarskaltimernefalde? - Weekendvagter 93 19 

01: 
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Der er dog ogsa en stor del (78%), der ikke onsker at ga op i tid og giver folgende begrundelser: 

• Personlige arsager, prima=rt negativ indflydelse pa familielivet 

• Fysisk og psykisk slidtage 

De deltidsansatte bliver ogsa spurgt ind til om de har arbejdet ekstra timer. 73% of respondenterne 

arbejder nogen gange eller ofte ekstra timer. Overarbejdet begrundes med manglende tid til dokumentation 

i lobet of vagten, mange sporgsmal/samtaler med besogende, akut sygdom hos beboerne, sygdom hos 

medarbejderne eller manglende overlap fra aften til nat hvor det kraever mere tid, isaer hvis borgerne er 

syge. 

Sporgeskemaet giver et overblik over, hvor mange der er ansat i et vikarbureau eller har andet arbejde ved 

siden of deres faste deltidsarbejde. Her svarer kun 10% ja. Heraf er 13 respondenter ansat i et privat 

vikarbureau og de resterende 34 respondenterne har andet privat arbejde. 

SENIORSPORGSMAL 

De respondenter, der er 55 ar eller aeldre, har Met yderligere sporgsmal omhandlende deres 

pensionsalder, hvornar de onsker at ga pa pension og hvad der kan vaere med til at fastholde dem laangere 

tid pa arbejdsmarkedet. Her er der tale om 173 respondenter, som enten er fuldtidsansatte eller 

deltidsansatte. 

Seniorerne onsker pa nuvaerende tidspunkt at ga pa pension/efterlon i en alder of 64 eller 67 ar. Som der 

ogsa kan ses pa figuren herunder, er der ogsa en storre del, som endnu ikke ved, hvornar de onsker at ga 

pa pension. Her er der primaert tale om respondenter i alderen 56-59 ar. 
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Generelt for alle seniorerne gaelder, at hvis de skulle blive laengere i deres nuvaerende stilling, ville 

folgende faktorer vaere vaesentlige: 

• Mindre weekendarbejde (57) 

• Okonomisk incitament (54) 

• Mulighed for gradvis nedtrapning of arbejdstiden (46) 

• Indflydelse pa vagtplanlaegning (38) 

• Tilrettelaeggelse of arbejdet, sa det bliver mindre fysisk anstrengende (37) 

Mindre weekendarbejde og okonomisk incitament er noget of det seniorerne vaegter hojst, hvis de skal 

blive laengere pa arbejdsmarkedet. Dernarst er mulighed for gradvis nedtrapning of arbejdstiden, hvortil 

respondenterne ogsa fortaeller at arbejde, som er mindre fysisk anstrengende ville vaere med til, at fa dem 

til at forblive i arbejde laengere. 

KONKLUSION 

Ud fra analysen herover kan det konkluderes, at der er 22% of medarbejderne pa plejeomradet, som 

onsker en oget arbejdstid pa nuvaerende tidspunkt. Skal flere oge deres arbejdstid, har folgende faktorer 

stor betydning: Mindre weekendarbejde og laengere vagter, indflydelse pa vagtplanlaegningen samt 

tilrettelaeggelse of arbejdet, sa det bliver mindre fysisk og psykisk anstrengende. Hvis tilfredsheden i den 

nuvaerende stilling skal ages, kan faktorer som okonomisk incitament og efter-/videreuddannelse tilfojes til 

listen. Det kan konkluderes, at medarbejderne primaert ville blive motiveret til at blive i deres nuvaerende 

stilling og ga op i tid, hvis de far indflydelse pa maden, hvorpa deres timer placeres og handteres i deres 

dagligdag. 
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DEL 3 - BQIRNEOMRADET 

RESPONDENTER 
Borneomradet bestar of besvarelse fra paedagoger, paedagogmedhjaelpere og pa=dagogisk assistenter. I 

alt har 387 respondenter i borneomradet besvaret sporgeskemaet og resultaterne herfra ses i tabellen 

herunder. 

Tabel 4: Respondenter 

Omrade Plejecentre: 1% 

Dagtilbud: 50% 

Psykiatri: 4% 

Handicap: 18% 

Skole: 27% 

Antal Ar ansat i Sonderborg Kommune 0: 3% 

1-2: 6% 

3-5:12% 

6-10: 16% 

11-15: 22% 

Over 15 ar: 40% 

Antal timer om ugen 0-19: 1% 

20-27: 5% 

28-31: 18% 

32-36: 47% 

37: 30% 

Obs: Yderligere data kan findes i bilag 2. 

Storstedelen of respondenterne (36%) er 51 ar eller aeldre. Dernaest folger henholdsvis de 41-50 arige 

(34%), de 31-40 arige (21%) og de 21-30 arige (9%). Respondenterne arbejder primaert pA dagtilbud eller 

skole og har vaeret ansat i Sonderborg Kommune i over 10 Ar. 70% of de 387 respondenter er 

deltidsansatte. Det er ud fra disse data, at folgende analyse er udarbejdet. 

FULDTIDSANSATTE 

115 respondenter ud of de 387 respondenter er fuldtidsansatte, de har derfor kun Met tilsendt sporgsm6l, 

der omhandler fastholdelse i nuvaerende stilling. 

Det er primaert i aldersgruppen 41-55 ar at respondenterne er fuldtidsansatte. I aldersgruppen under 41 Ar 
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viser kommentarerne, at sma born er grund til at disse respondenter har faerre timer. Ligesa kan det ses at 

respondenterne i alderen 55+ ikke er fuldtidsansat grundet psykisk/fysisk slidtage. 

Tabellen herunder viser, de forskellige faktorer som, der vil vaere med til at rage tilfredsheden i deres 

nuvaerende stilling og dermed fastholde dem. 

Tabel 7: Hvordan kan din arbejdsplads bidrage til at age din tilfredshed i din nuvaerende stilling 

Okonomisk incitament 53 

Efter-/videreuddannelse 48 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre psykisk anstrengende 25 

Storre indflydelse pa indholdet i egne opgaver 22 

Storre indflydelse pa, hvordan mit arbejde tilrettelaagges 20 

Respondenterne (115) kunne her afkrydse flere. 

Respondenterne har ogsa faet mulighed for at uddybe deres svar i kommentarfeltet og en respondent 

forklarer: "Okonomisk incitament — vil altid oge min tilfredshed. Storre indflydelse pa, hvordan mit arbejde 

tilrettelwgges — er a/fa og omega for hoj trivsel i mit arbejde. Efter-/videreuddannelse — er altid vigtigt, sa 

man er klwdt fagligt pa til at udfore kerneopgaven." 

En anden respondent, skriver i folgende: "Det ville betyde meget at blive medinddraget i beslutninger pa 

arbejdspladsen samt at fa muligheden for kurser og efteruddannelse." 

Hertil kan det tilfojes, at 68% of de fuldtidsansatte har vaeret ansat i Sonderborg Kommune i 10 ar eller 

mere. 

DELTIDSANSATTE 

For de deltidsansatte respondenter (272) gaelder, at deres tilfredshed i nuvaerende stilling kan oges ved 

folgende faktorer: 

• Okonomisk incitament (120) 

• Efter-/videreuddannelse (100) 

• Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre psykisk anstrengende (55) 

• Storre indflydelse pa, hvordan mit arbejde tilrettelaeggelse (51) 

Sporger man ind til, hvorvidt de onsker at ga op i tid, svarer 27% of respondenterne ja. 

Tabel 5: Onsker at ga op i tid 
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Tabellen beskriver, fordelt pa alder, den procentdel, der onsker at g6 op i tid pa nuvaerende tidspunkt. 

Respondenterne er endvidere blevet spurgt om vaesentlige motivationsfaktorer, som kan fa dem til at ga op 

i tid. Resultaterne ser s6ledes ud: 

• Hojere pensionsudbetaling (42) 

• Bedre udnyttelse of kompetencer i nuvaerende stilling (33) 

• Indflydelse pa vagtplanlaegning (29) 

• Mulighed for efter-/videreuddann else (25) 

En respondent skriver folgende "Hvis jeg skulle arbejde mere, sa skulle gevinsten va re arbejde mindre 

skwve Cider, iswr i forhold til weekendarbejde", dertil tilfojer en anden respondent folgende "Tasnker at 

bade jeg og mine kollegaer kunne have g1wde of at M mere indflydelse pa vores arbejdsplan". Flere 

respondenter naevner ogsa, det okonomiske aspekt, hvor de ved flere timer ville fa hojere 

pensionsudbetaling og/eller mere Ion. Der er dog ogsa flere respondenter, der direkte skriver, at de gerne 

vil ga op i tid p6 nuvaerende tidspunkt, hvilket ogs6 stemmer overens med de 27% der onsker at oge deres 

arbejdstid. 

Respondenterne onsker primaert at oge deres arbejdstid 2-5 timer. Tabellen herunder giver det fulde 

overblik. 

Tabel 6: Hvor mange flere timer onsker du ca. at ga op i tid? 

1 1 2% 

2 15 23% 

3 19 29% 

4 8 12% 

5 15 23% 

7 3 5% 

8 1 2% 

10 1 2% 

12 2 3% 

Over 12 1 2% 

Disse timer onskes placeret som dagsvagter, som det ogsa kan ses p6 figuren herunder. 
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En stor del of respondenterne (73%), onsker ikke at ga op i tid og giver folgende begrundelser: 

• Personlige arsager, sygdom og mindre tid med familien 

• Psykisk slidtage 

De deltidsansatte bliver ogsa spurgt ind til om de har arbejdet ekstra timer. 78% of respondenterne 

arbejder nogen gange eller ofte ekstra timer. Merarbejdet begrundes med aftenmoder, mange 

sporgsmal/samtaler med foraeldre eller sygdom blandet personalet. 

Sporgeskemaet giver ogsa et overblik over, hvor mange der er ansat i et vikarbureau eller har andet 

arbejde ved siden of deres faste deltidsarbejde. Her svarer 6% ja. Heraf er 0 respondenter ansat i et privat 

vikarbureau og de resterende 16 respondenterne har andet privat arbejde. 

SENIORSPORGSMAL 

De respondenter, der er 55 ar eller aeldre, har faet yderligere sporgsmal omhandlende deres 

pensionsalder, hvornar de onsker at ga pa pension og hvad der kan vaere med til at fastholde dem laengere 

tid pa arbejdsmarkedet. Her er der tale om 88 respondenter, som enten er fuldtidsansatte eller 

deltidsansatte. 

Seniorerne onsker pa nuvaerende tidspunkt at ga pa pension/efterlon i en alder of 64 eller 67 ar. Som der 

ogsa kan ses pa figuren herunder, er der en storre del, som endnu ikke ved, hvornar de onsker at ga pa 

pension. Her er der primaert tale om respondenter i alderen 56-59 ar. 

Side 19 



Hesponcenter 

Som 61-brig 

Som 62-brig 

Som 63-6rig 

4 

5 

IG 

Som 64-brig 23 

Som 65-brig 6 

Som 66-brig 4 

Som 67-brig 13 

Som 68-6rig 0% r_ 

Over 68 br 4 

Ved ibre "12 

G% 	 25?6 	 5G?: 	 75'6 	 1 DV. 

yy  
t `,Il lc! 7. l 	l ' I I. 

 

Generelt for alle seniorerne gaelder, at hvis de skulle blive leengere i deres nuvaerende stilling, ville 

folgende faktorer va:re vaesentlige: 

• Mulighed for gradvis nedtrapning of arbejdstiden (30) 

• Faerre timer generelt (24) 

• Okonomisk incitament (21) 

• Tilrettelaeggelse of arbejdet, sa det bliver mindre psykisk anstrengende (14) 

Feerre timer og okonomisk incitament er noget of det seniorerne vaegter hojst, hvis de skal blive laengere 

pa arbejdsmarkedet. Dernaest kommer mulighed for gradvis nedtrapning of arbejdstiden, samt arbejde som 

er mindre psykisk anstrengende ville vaere med til, at fa dem til at forblive i arbejde laengere. 

KONKLUSION 

Ud fra analysen herover, kan det konkluderes, at der er 27% of medarbejderne pa borneomradet, onsker 

at ga op i tid pa nuvaerende tidspunkt. Skal flere ga op i tid, har faktorer som mindre weekendarbejde, 

bedre udnyttelse of kompetencer, hojere pensionsudbetaling og mulighed for efter-/videreuddannelse, stor 

betydning. Hvis tilfredsheden i den nuvaerende stilling skal oges, kan faktorerne som okonomisk 

incitament, storre indflydelse pa vagtplanlaegningen tilfojes til listen. Dertil kommer at arbejdet ogsa skal 

tilrettelaeggelses, sa det er mindre psykisk anstrengende. 
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DEL 4 - SOCIALOMRADET 

RESPONDENTER 

Socialomradet bestar primaert of besvarelse fra socialpaed agog er og omsorgs- og paedagoghjaJlper og 

storstedelen arbejder inden for handicap. I alt har 133 respondenter i socialomradet besvaret 

sporgeskemaet og resultaterne herfra ses i tabellen herunder. 

Tabel 4: Respondenter 

Omrade Sygeplejen: 1% 

Plejecentre: 2% 

Psykiatri: 16% 

Handicap: 77% 

Skole: 4% 

Antal 6r ansat i Sonderborg Kommune 0:2% 

1-2: 8% 

3-5: 23% 

6-10:23% 

11-15: 14% 

Over 15 Ar: 32% 

Antal timer om ugen 0-19: 2% 

20-27: 3% 

28-31: 23% 

32-36:38% 

37: 35% 

Obs: Yderligere data kan findes i bilag 3. 

Storstedelen of respondenterne (36%) er 51 6r eller aeldre. Dernaest folger henholdsvis de 41-50 6rige 

(26%), de 31-40 6rige (26%) og de 21-30 6rige (11%). Respondenterne arbejder prima=rt i handicap- eller 

psykiatriomradet og har vaeret ansat i Sonderborg Kommune i over 10 6r. 65% of de 133 respondenter er 

deltidsansatte. Det er ud fra disse data, at folgende analyse er udarbejdet. 

FULDTIDSANSATTE 

46 ud of de 133 respondenter er fuldtidsansatte, de har derfor kun Met tilsendt sporgsm6l, der omhandler 

fastholdelse i nuvaerende stilling. 
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Det er primaert i aldersgruppen 41-59 ar at respondenterne er fuldtidsansatte. I aldersgruppen under 41 ar 

viser kommentarerne, at sma born i husholdningen er med til at disse respondenter har feerre timer. Ligesa 

kan det ses at respondenterne i alderen 60+ ikke er fuldtidsansat grundet psykisk/fysisk slidtage. 

Tabellen herunder viser, de faktorer, der vil vivre med til at rage tilfredsheden i deres nuvaerende stilling og 

dermed fastholde dem. 

Tabel 7: Hvordan kan din arbejdsplads bidrage til at oge din tilfredshed i din nuvaerende stilling 

I:i 

Okonomisk incitament 32 

Efter-/videreu dda n n else 24 

Storre indflydelse pa, hvordan mit arbejde tilrettelaegges 12 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa det bliver mindre psykisk anstrengende 11 

Respondenterne (46) kunne her afkrydse flere. 

Respondenterne har ogsa uddybet deres svar i kommentarfeltet og en respondent forklarer: "Efter-/videre 

uddannelse er altid med til at hojne min arbejdsgla?de." 

En anden respondent, skriver folgende: "Efter-/videreuddannelse er vigtig, for mig, da jeg gerne vil udvikle 

mig hele tiden og blive bedre fagligt med mere viden og erfaring. Hvordan mit arbejde tilrettelmgges giver 

mere motivation og arbejdsglwde. Mindre psykisk anstrengende arbejde oger arbejdsgla den og 

motivationen." 

Hertil kan tilfojes, at 66% of de fuldtidsansatte har vaeret ansat i Sonderborg Kommune i 10 ar eller mere. 

DELTIDSANSATTE 

De deltidsansatte respondenter (87) fortaeller, at deres tilfredshed i nuvaerende stilling kan ages ved 

folgende faktorer: 

• Okonomisk incitament (43) 

• Flere timer generelt (21) 

• Storre indflydelse pa vagtplanlaegningen (19) 

• Mindre weekendarbejde (135) 

Sporger man ind til, hvorvidt de onsker at ga op i tid, svarer 42% of respondenterne ja. 

Tabel 5: Onsker at pa op i tid 
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21-30 69% 

31-40 44% 

41-50 62% 

51+ 9% 
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Tabellen beskriver, fordelt pa alder, den procentdel, der onsker at ga op i tid pa nuvaerende tidspunkt. 

Respondenterne er endvidere blevet spurgt om vaesentlige motivationsfaktorer, som kan fa dem til at ga op 

i tid. Resultaterne ser saledes ud: 

• Mulighed for efter-/videre uddan n else (26) 

• Hojere pensionsindbetaling (24) 

• Mindre weekendarbejde (16) 

• Bedre udnyttelse of kompetencer i nuvaerende stilling (14) 

En respondent skriver folgende 'Veg vil gerne have flere timer, hvis jeg sely har indflydelse pa, hvor de 

bliver placeret', en anden udtaler "Pere timer, lwngere vagt&'. Flere respondenter giver udtryk for, at de 

gerne vil ga op i tid: "Onsker at ga op tid, lige nu har jeg 31 timer og vil gerne op pa 35-37" og "Min stilling 

er 32-35, jeg vil gerne arbejde 37, hvis jeg bliver det tilbudt". Ud fra kommentarerne er der flere, der onsker 

at ga op i tid pa nuvaerende tidspunkt. 

Flere skriver, at de gerne vil ga op i tid, fordi det giver mere pension eller mulighed for at kunne arbejde 

hjemmefra med fx dokumentation. Respondenterne onsker primaJrt at oge deres arbejdstid 2-5 timer. 

Tabellen herunder giver det fulde overblik. 

Tabel 6: Hvor mange flere timer onsker du ca. at ga op i tid? 

1 1 3% 

2 5 15% 

3 10 30% 

4 2 6% 

5 8 24% 

6 2 6% 

7 3 9% 

8 1 3% 

12 1 3% 

Disse timer onskes placeret som enten dagsvagter eller aftenvagter, som det ogsa kan ses pa figuren 

herunder. 
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Hvornar skal timerne falde?- Dagvagter 

Hvornar skal timerne falde? - Aftenvagter 

Hvornar skal timerne falde?- Nattevagter 

Hvornar skal timerne falde? - Weekendvagter  
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En del of respondenterne (58%), onsker ikke at ga op i tid, pa grund of personlige arsager, primaert negativ 

indflydelse pa familielivet. 

De deltidsansatte bliver ogsa spurgt ind til om de har arbejdet over. Svarerne viser at 67% of 

respondenterne arbejder nogen gange eller ofte ekstra timer. Merarbejdet begrundes med manglende tid til 

dokumentation i lobet of vagten, mange sporgsmal/samtaler med parorende, akut sygdom hos beboerne, 

sygdom hos medarbejderne eller overlap mellem vagter, hvor der ikke er sat nok tid af. 

Sporgeskemaet giver ogsa et overblik over, hvor mange der er ansat i et vikarbureau eller har andet 

arbejde ved siden of deres faste deltidsarbejde. Her svarer 17% ja. Heraf er 1 respondent ansat i et privat 

vikarbureau og de resterende 13 respondenterne har andet privat arbejde. 

SENIORSPORGSMAL 

De respondenter, der er 55 ar eller aeldre, har faet yderligere sporgsmal omhandlende deres 

pensionsalder, hvornar de onsker at ga pa pension og hvad der kan vaere med til at fastholde dem laengere 

tid pa arbejdsmarkedet. Her er der tale om 27 respondenter, sour enten er fuldtidsansatte eller 

deltidsansatte. 

Seniorerne onsker pa nuvaerende tidspunkt at ga pa pension/efterlon i en alder of 64 eller 67 ar. Som der 

ogsa kan ses pa figuren herunder, er der ogsa en storre del, som endnu ikke ved, hvornar de onsker at ga 

pa pension. Her er der primaert tale om respondenter i alderen 56-59 ar. 
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Generelt for alle seniorerne gaelder, at hvis de skulle blive laengere i deres nuvaerende stilling, ville 

folgende faktorer vaere vassentlige: 

• Mulighed for gradvis nedtrapning of arbejdstiden (9) 

• Indflydelse pa vagtplanlaegning (8) 

Okonomisk incitament (8) 

Indflydelse pa vagtplanleegning og okonomisk incitament er noget of det seniorerne vaegter hojst, hvis de 

skal blive laengere pa arbejdsmarkedet. Derefter folger mulighed for gradvis nedtrapning of arbejdstiden, 

hvortil respondenterne ogsa fortarller at arbejde, sour er mindre fysisk anstrengende ville vane med til, at fa 

dem til at forblive i arbejde laengere. 

KONKLUSION 

Ud fra analysen herover, kan det konkluderes, at 42% of medarbejderne pa socialomradet, onsker at ga op 

i tid pa nuvaerende tidspunkt. Skal flere ga op i tid, har faktorer som mindre weekendarbejde og laengere 

vagter, bedre udnyttelse of kompetencer, hojere pension og mulighed for efter-/videreuddannelse, stor 

betydning. Hvis tilfredsheden i den nuvaerende stilling skal rages, kan faktorerne som okonomisk 

incitament, storre indflydelse pa vagtplanlaegningen samt flere timer, tilfojes til listen. 

Det kan konkluderes, at medarbejderne primaert ville blive motiveret til at blive i deres nuvaerende stilling og 

at ga op i tid, hvis de far mindre weekend arbejde og laengere vagter samtidig med, at der gives mulighed 

for efte r/-videreudda n n else, da det er disse punkter, der gar igen. 
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ANBEFALINGER 

Styregruppen for projekt "fra deltid til fuidtid —eller mere tid" har udarbejdet en raekke anbefalinger som er 

baseret pa de resultater som er fremkommet i den ovenstaende survey. Anbefalingerne er udfaerdige ud fra 

de primaere onsker fra medarbejderne hvis de skal blive laengere i jobbet, og hvis de gerne vil op i tid. 

Anbefalingerne er udarbejdet oppe i helikopter perspektiv med fokus arbejdsrammer og andre tiltage, som 

ikke direkte har med den daglige service i plejen og pa socialomradet. Med dette fokus har man i projekt 

"fra deltid til fuidtid —eller mere tid" sikret at man ikke overlapper med den rapport som revisionsfirmaet 

BDO er i gang med ude i sely samme omrader. 

Anbefalingerne er udarbejdet som provehandlinger. Det betyder at det ikke er langsigtede aendringer der 

anbefales, men at der pa baggrund of anbefalingerne udarbejdes en raekke provehandlinger ude i 

forvaltningerne, som man efterfolgende vurderer resultatet af. 

Der er opsat en rmkke anbefalinger inddelt i 3 omrader: 

• Rekruttering og fastholdelse 

- 	Anbefaling 1: Stillingsopslag uden max timeantal 

- 	Anbefaling 2: Tvaerfagligt samarbejde 

- 	Anbefaling 3: At imodekomme onsket om at blive faglaert 

• Vagtplanleegning 

Anbefaling 4: Opgor med faste vagttyper 

Anbefaling 5: Selvtilrettelaegg else vagtplanlaegning i teams 

Anbefaling 6: Differentieret vagtplanlaegning 

• Okonomi 

- Anbefaling 7: Information om pensionsopsparing 

Side 26 



unki: '!., H)ih1q, 7: 	Annk1,-yw-:! -nnf-~ ti. - F ra deliid til frlld'tid e  eFler rnero lid 

00 

ANBEFALING NR. 1: STILLINGSOPSLAG PA FULD TO 

Anbefaling: Alle stillingsopslag opslas som udgangspunkt pa 37 timer 

Begrundelse for anbefaling: 
Flere ansogere som har mulighed for at fA det onskede timetal. 
Dette vil betyde noget for de nyuddannede og unge som vil ogsa gerne starte 
pA fuldtid. De kommer fra uddannelse hvor praktikken er pa fuldtid. 

Den onskede effekt of 
anbefalingen: 

At fa flere ansatte pa flere timer/fuldtid 

Fordele: 
Hoj medarbejder tilfredshed, hvor medarbejderne kan fA det onskede timetal. 
Mulighed for bedre fastholdelse. 

Ulemper: 

Organisationen vil muligvis M for mange med et hojt timetal, maske endda 
mere end de respektive enheder har behov for. 
Det vil betyde at serviceniveauet visse steder har brug for at blive aendret, sa 
man i nogle enheder ikke er sA bundet of tidspunkter for levering of det 
enkelte service. 

Safremt et dogndaekket omrade i hjemmeplejen og plejecentre skal 
imodekomme ansaettelse of medarbejdere pA 37 timer, vil det fa betydning 
for savel det politisk fastsatte serviceniveau, men samtidig ogsA for hele 
tilgangen til borgerne, som er defineret i vaerdighedspolitikken og ledelsens 
mulighed for at sikre en effektiv drift. 
I bilag 5 er dette uddybet i tre afsnit: 

1. Det politisk vedtagne serviceniveau 
2. Vaerdighedspolitikken og Kerneopgaven 
3. Direktionens strategiske indsatsomrade tydelig ledelse og effektiv 

opgavelosning. 

Hvordan skal organisationen 
understotte lederne: 

Der vil vaere brug for en anden made at arbejde pA hvis servicen skal 
fordeles pa en anden made. Dette kraever en forandring i maden hvor pa der 
arbejdes. Lederne skal styrkes i fo rand ringsledeIse og kommunikation 

Hvordan skal organisationen 
stotte udforslen: 

Stotte op om en kulturForandring. Interne konsulenter skal traenes i at 
understotte ledelsen og medarbejderne i dette 

Opmaerksomhedspunkter: 

Det vil betyde at serviceniveauet visse steder har brug for at blive aendret, sa 
man i nogle enheder ikke er sa bundet of tidspunkter for levering of det 
enkelte service. 
Det vil betyde at aendringer skal godkendes i fht serviceloven i udvalg og 
byrad. 

Erfaringer fra andre 

Region Syddanmarks har siden januar 2020 haft en fuldtidsstrategi som 
bestar of 3 indsatser: 
• Plejepersonale pA de somatiske sygehuse og alle personalegrupper med 
patientkontakt i psykiatrien har ret til at arbejde fuldtid. 
• Alle stillinger opslas som udgangspunkt som fuldtidsstillinger. Alle 
stillingsopslag i Region Syddanmark skal formuleres saledes, at de aktivt 
understotter ansaettelser pa fuldtid. 
• Der udfores monitorering og opfolgning pA antal stillingsopslag pa fuldtid. 
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Dvs. at Sonderborg kommune risikerer at tabe arbejdskraft til regionen pa 
disse omrader, hvis der er medarbejdere som gerne vil arbejde Fuld tid. Isaer 
gaeldende for nyansatte og nyuddannede. 
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ANBEFALING NR. 2: TVkRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Anbefaling 

Pabegynde et projekt med ledere i relevante omrader, HR & 
LEAN kontor, som skal sikre viden om: 

- 	Erfaring med brug of faglige kompetencer pa tvaers of 
organisationer 

- 	proces for vidensdeling mellem lederne 
- 	mulighed for tvaerfaglige samarbejder 

Projektet skal have fokus pa muligheder for et tvaerfagligt 

samarbejde pa flere omrader: 

- 	Dele medarbejdere i distrikter 

- 	Paedagoger i plejen 

- 	Internt vikarbureau 

Pa ledelsesniveau onskes ledelseskompetencerne teenkt ind 
"Samskabelse" og "Taenk smart" for of optimere et tydelige 
tvwrfagligt samarbejde med fokus pa kerneopgaven. Det er 
baseret ud fra frivillighed fra de ansatte. 

Begrundelse for anbefaling: 
Mulighed for at ansaette flere uddannede pa de omrader, hvor det 

er svaert at rekruttere. 

Den onskede effekt of anbefalingen: 
Ny kultur bade pa arbejdspladser hvor nye faggrupper skal kunne 

taenkes ind. 

Fordele: 

Faglighed pa tvaers of faglige omrader. 

Afdelinger med fa ansogere vil fa et bredere ansogningsfelt. 

Et tydeligt samarbejde/ samskabelse ledelse imellem. 

Flere fagligheder er udviklende. 

Flere kompetencer at gore brug af. 

Ulemper: 

Organisationen vil skulle vaere villig til at udvikle og malrette disse 

nye faggruppers faglige kompetencer i relation til losning of 

kerneopgaven. 

Risiko for at det kan tage tid fra losning of kerneopgaven i en 

udviklings- og oplaeringsperiode. 

Risiko for oget personaleudskiftning, nar der er ledige stillinger 

inden for egen uddannelse eller fagomrade. 

Hvordan skal organisationen understotte 

lederne: 

Projektet skal komme med bud pa proces for: 

- 	Opslaede stillinger i de forskellige organisationer skal 

kommunikeres ud til relevante. 

- 	I jobsamtaler gores opmaerksom pa andre relevante 

stillinger 
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Hvordan skal organisationen stotte 

udforslen: 

Udpege projektmedlemmer og projektejer 

Samarbejde mellem forvaltning og HR vedrorende tilbud om 

omskoling/nye kompetencer. 

Opmaerksomhedspunkter: Der skal vaere en overensstemmelse med fagforeninger 

vedrorende aflonning mv. 

Erfaringer fra andre 
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ANBEFALING NR. 3: AT IMODEKOMME ONSKET OM AT BLIVE FAGLAERTE 
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Anbefaling: 
At imodekomme onsket om at blive faglaerte. At man far mulighed 
for at tilbyde medarbejderen en fast stilling nar uddannelsen er 
overstaet. 

Begrundelse for anbefaling: 
Oge antallet of faglaerte ved at tilbyde ufaglaerte orlov til uddannelse. 
Der er et stort onske om videreuddannelse og kompetenceloft, hvis 
man skal blive i sit nuvaarende stilling eller gA op i tid. Det er 
gaeldende for alle omrader inden for projektet "fra deltid til fuldtid". 

Den onskede effekt of anbefalingen: 
Pa lang sigt at fA flere fagla=rte. Flere faglaerte at vaelge imellem ved 
stillingsopslag frem for ufaglaarte 

Fordele: 

De ufaglaarte far en garanti for fast arbejde, som maske kan gore at 
der kommer flere i gang med en uddannelse. Man far mulighed for at 
fA besat de SSA stillinger som man mangler bl.a. i Handicap. 
Mulighed for at tilknytte vedkommende som vikar under uddannelsen, 
og derved lobende oge fagligheden og kvaliteten i opgavelosningen. 
Dette kan bevirke at der er nogen som for tage springet og foler sig 
opmuntret til at pabegynde en uddannelse. 

Ulemper: Det er en langsigtet plan. 
Vi ved ikke om den ufaglaarte kommer tilbage til afdelingen 

Hvordan skal organisationen understotte 
lederne: - 

Hvordan skal organisationen stotte 
udforslen: - 

Opmaerksomhedspunkter: 

Erfaringer fra andre - 
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ANBEFALING NR 4.: OPGOR MED FASTE VAGTTYPER 

1 

Anbefaling: 

Traditionelt arbejder man enten fast DV (dagvagt), AV 
(aftenvagt) eller NV (nattevagt) — Ved at vaelge 2 of 3, kan man 
blande vagterne sa alle medarbejdere arbejder for eksempel 
DV/AV eller DV/NV 

Begrundelse for anbefaling: 

26% of de adspurgte medarbejdere pa det dogndaekkede pleje 
omrade, onsker at ga op i tid, hvis mere indflydelse pa egen 
planlaegning. Ved at udbyde forskellige vagter kan det vaere 
muligt at tage hensyn til den individuelle medarbejder. Herunder 
det store onske for mange at have farrre vagter i weekend 
weekendarbejde men pa bekostning of laengere vagter. 

Den onskede effekt of anbefalingen: 
Simplere planlaegning hvis alle moder, kursus og undervisning 
kan ligge i Dagtimerne. 
Mere fleksibilitet i forhold til planlaegning of ferie 

Fordele: 
At oge fleksibiliteten for den enkelte medarbejder 
At bidrage til oget ansvarsfolelse for at planlaegningen gar op 
Kan give bedre sammenhaeng i arbejdsliv og privatliv 
Mere arbejdsglaede. 

Ulemper: 

Opgor med gamle vaner — kulturaendringer kan vaere vanskelige 
Vaesentlig eendring of anseettelsesforhold og krarver lang varsel 
for nogle medarbejdere 
Varsentlig aendring of Ion for medarbejdere pt i fast AV eller NV 

Hvordan skal organisationen stotte udforslen: Det vil vaere en ny kultur — ny made at arbejde pa. Dvs. 
planlaegning of arbejdsdagene vil aendres 

Hvordan skal organisationen understotte 
lederne: 

Der vil her vaere en kulturforandring. Hvilket kraever en stank 
samlet ledergruppe som sammen kan skabe forandringsledelse. 
Interne konsulenter kunne understotte arbejdet i ledergrupperne 
samt i organisationen. 

Opmaerksomhedspunkter: 

Den gaeldende overenskomst tillader tjenester med en laengde 
pa 5-10 timer. 
Ved at indfore ovenstaende vil der skulle laves en lokalaftale der 
tilgodeser dette 

Erfaringer fra andre 
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ANBEFALING NR. 5: SELVTILRETTELEEGGELSE AF VAGTPLAN I TEAMS I SOCIAL 
OG ,q-LDREPLEJEN 

Provehandling: 

Selvtilrettelarggelse of vagtplan i teams i social og aeldreplejen. 
En made at gore dette pa er at teams selv kunne tilrettelaegge 
vagtplan i f.eks. 	12 uger rul. Teamet vil fa indflydelse pa 
planlaegning of arbejdstimer og selve planlaegning of evt. besog 
hos borgere. 	Teamet far de overordnede retningslinjer fra 
ledelsen. Vagtplanlaegger understotter teamet — ogsa ved sygdom 
mv. 

Begrundelse for anbefaling: 
26% of de adspurgte medarbejdere pa det dogndaekkede omrade 
onsker at ga op i tid. Et of hovedonskerne er mere indflydelse pa 
vagtplanleegningen. 

Den onskede effekt of anbefalingen: 
At oge medarbejdertilfredsheden og trivsel pa arbejdspladsen. 
Derved gores det mere attraktiv at oge arbejdstiden. 

Fordele: 

At oge fleksibiliteten for den enkelte medarbejder 
At bidrage til oget ansvarsfolelse for at planlaegningen gar op 
Vagt pa specifikke dage herunder weekender og helligdage, vil 
vane et tilvalg og ikke "palagt" 
Kan give bedre sammenhaJng i arbejdsliv og privatliv 
Mere arbejdsglaede. 

Ulemper: 
Tid tages fra kerneopgaven 
Risiko for unodvendige konflikter i teamet 
Budget skal udgiften til kursus, undervisning og tid til planlaegning 

Hvordan skal organisationen understotte 
lederne: 

Lederne har, som i dag, det daglige ansvar -have det overordnede 
ansvar at teams fungerer. HR skal udbyde lederuddannelse om 
"Ledelse of selvkorende teams". 

Hvordan skal organisationen stotte 
udforslen: 

IT systemet skal kunne understotte denne type planlaegning. 
Vagtplanlarggere skal uddannes sammen med enkelte 
medarbejdere fra hvert team 
Understotte teams i starten bade i vagtplanlaJgning og i 
teamsamarbejde. Ved brug of interne konsulenter som er treenet i 
at kunne understotte hvordan et godt teamsamarbejde fungere. 

Opmaerksomhedspunkter: 
Hvem skal undervises i vagtplanlaegning of medarbejderne? 
Skal alle medarbejdere kunne tilga sadan et system? 

Erfaringer fra andre 
https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/inspiration/arbejdstid/ny- 
fleksibel-arbejdstid-gav-mere-arbeidsglaede/# 
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ANBEFALING NR. 6: DIFFERENTIERET VAGTPLANLAEGNING 

Anbefaling: 

Ved differentieret vagter tages de individuelle onsker fra 
medarbejderne i planlaegning over tid, nogle vil gerne have 
lange vagter andre kortere 
For at imodekomme mindre weekendarbejde, kunne man 
taenke ud of boksen i forhold til traditionelle vagttyper som 
DV (dagvagt), AV(aftenvagt) og NV(nattevagt) med fastlagte 
vagter som for eksempel i plejen fra klokken 07-15, 15-23, 
23-07. 	Det kunne aendres til vagter fra f.eks. kl.9-15/17 eller 
12-18/20 
1 Handicap og Psykiatri er der fast nattevagt men vagter ml. 
6.30-23.00. Her kunne der Abnes op for evt. 1-2 lange vagter. 

Hvis man i plejen Abner for laengere vagter kan man brug for 
2 vagthold i stedet for 3, som er det normale i dag. I Psykiatri 
og Handicap kunne det over tid betyde at medarbejdere 
kunne fa fa=rre weekendvagter 

Begrundelse for anbefaling: 
Hvis medarbejderne i de dogndaekkede omrader skal oge 
arbejdstiden, er det et stort onske at arbejde laengere vagter i 
weekenden, men have faerre weekender. 

Den onskede effekt of anbefalingen: At oge medarbejdertilfredsheden og trivsel pA 
arbejdspladsen — derved at flere vil gA op i tid 

Fordele: 

Mulighed for at arbejde faJrre weekender, da man har brug 
for et hold mindre pr. weekend 
Hvis man ta=nker visitation indover, kan man bedre 
tilrettelaegge dagen efter borgerens behov. Det kan vaere 
muligt at flytte besog til andre tidspunkter pA dognet. 
Bedre kontinuiteten hos borgeren, da der vil vaere faerre 
medarbejdere ind of doren. 
Medarbejderen har mulighed for at se forvaerring/forbedring 
ved darlige borgere 

Ulemper: 

Ved sygdom kan en skaev vagt eller en 12 timers vagt vaere 
potentielt vanskeligere at fa daekket akut end en traditionel 
vagt. 
Medarbejdere med "dele" born vil vaere udfordret, da man 
enten har lige eller ulige uger. 

Hvordan skal organisationen stotte 
udforslen: 

Det vil vaere en ny kultur— ny made at arbejde pA. 
Fokus pA kulturtorandring for medarbejderne. En proces som 
vil tage tid. Dette skal kunne rummes. 
Arbejdet skal tilrettelaegges anderledes end i dag. 
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Hvordan skal organisationen understotte 
lederne: 

Der vil her vaere en kulturforandring. Hvilket kraever en staerkt 
samlet ledergruppe som sammen kan skabe 
forandringsledelse. Interne konsulenter kunne understotte 
arbejdet i ledergrupperne samt i organisationen. 

Opmaerksomhedspunkter: 

Der skal taenkes helhed i forhold til den individuelle 
medarbejder. 
Den gaeldende overenskomst tillader tjenester med en 
laengde pa 5-10 timer. 
Ved at indfore ovenstaende vil der skulle laves en lokalaftale 
der tilgodeser dette 
Visitering of ydelser og planlaegning of opgaver pa andre 
tidspunkter end 7-15 

Erfaringer fra andre 
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ANBEFALING NR. 7: INFORMATION OM PENSIONSOPSPARING 

Anebfaling: 
Information om hvad det betyder okonomisk at vaelge at ga pa deltid 
for lonindkomst men ikke mindst til pensionsopsparing. 

Begrundelse for anbefaling: 

Wr man gar ned i tid, koster det ikke bare Ion, men ogsa pension pa 
et senere tidspunkt. Med mindre man vaelger selv at indbetale det 
belob, der mangler for at fa fuld pension, er det betydeligt mindre man 
far udbetalt den dag, man stopper pa arbejdsmarkedet. 

Den onskede effekt of 
anbefalingen: 

Oge andelen of medarbejdere som gerne vil op i tid. 
Sikre at der er viden tilgaengelig om de okonomiske konsekvenser det 
har at vaere pa nedsat tid. 

Fordele: 
Sikre at medarbejderne kender deres okonomi — ogsa pa langt sigt. 
Derved kan de pa et oplyst grundlag tage et valg om eventuelt flere 
timer 

Ulemper: 
Kan evt. skabe uro i medarbejdergrupperne, da okonomi er et 
personligt emne 

Hvordan skal organisationen 
understotte lederne: 

Lederne skal sikres at der er viden til radighed for medarbejderne 
vedr. pensionsomradet. 

Hvordan skal organisationen 
stotte udforslen: 

HR kan i samarbejde med forvaltninger og evt. fagforeningerne 
udarbejde en kommunikationskampagne/vidensdeling. 

Opmaerksomhedspunkter: Flere fagforeninger har fokus pa dette omrade bl.a. FO og, DSR og 
BUPL 

Erfaringer fra andre 

Kobenhavns kommune har lavet et projekt pa dette omrade. Resultatet 
har vist at mange pa deltid, nar de kommer i pensionsalderen har en 
meget mindre indkomst end forventet — isaer enlige. Det betyder at 
mange er overraskede over hvor lille en pensionsindkomst de skal leve 
af. Dette har man i Kobenhavn kommune valgt at kalde at vaere 
"working poor" 
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Bilau 1: Tabel over respondenter pa Dleieomradet 

FORDELING 	
— - 	- 

Omrade Hjemmeplejen: 33% 
Sygeplejen: 11 % 
Plejecentre: 41% 
Center for korttidspladser: 3% 
Dagtilbud: 1% 
Psykiatri: 8% 
Handicap: 3% 

Alder 21-25: 1% 
26-30: 6% 
31-35: 9% 
36-40:11% 
41-45: 11% 
46-50:15% 
51-55:18% 
56-59:16% 
60-62: 9% 
63-65: 3% 
66+: 1% 

Antal ar i nuvaerende stilling 0:5% 
1-2: 16% 
3-5: 22% 
6-10: 20% 
11-15: 19% 
Over 15 ar: 19% 

Antal ar ansat i Sonderborg Kommune 0: 1% 
1-2: 5% 
3-5:15% 
6-10: 19% 
11-15: 24% 
Over 15 ar: 36% 

Antal timer om ugen 20-27: 2% 
28-31: 29% 
32-36: 51% 
37:18% 
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Bila • 2: Tabel over res - ondenter • a borneomrade 

KATEGORI RDELING 

Omrade Plejecentre: 1% 
Dagtilbud: 50% 
Psykiatri: 4% 
Handicap: 18% 
Skole: 27% 

Alder 21-25:2% 
26-30: 6% 
31-35:9% 
36-40:13% 
41-45:16% 
46-50:18% 
51-55:13% 
56-59:11% 
60-62: 9% 
63-65: 2% 
66+:l% 

Antal ar i nuvaerende stilling 0:6% 
1-2:14% 
3-5: 20% 
6-10:19% 
11-15:19% 
Over 15 ar: 23% 

Antal ar ansat i Sonderborg Kommune 0:3% 
1-2:6% 
3-5:12% 
6-10:16% 
11-15: 22% 
Over 15 ar: 40% 

Antal timer om ugen 0-19:1% 
20-27: 5% 
28-31: 18% 
32-36: 47% 
37: 30% 



Punk, 	 Ail.dl ) :IcliI,  

00 

Bilaa 3: Tabel over respondenter 0 socialomradet 

Omrade Sygeplejen: 1% 
Plejecentre: 2% 
Psykiatri: 16% 
Handicap: 77% 
Skole: 4% 

Alder 21-25: 3% 
26-30: 8% 
31-35:13% 
36-40:14% 
41-45:13% 
46-50:14% 
51-55:16% 
56-59: 11% 
60-62: 7% 
63-65: 3% 

Antal ar i nuvaerende stilling 0:9% 
1-2: 17% 
3-5: 28% 
6-10: 16% 
11-15: 18% 
Over 15 ar: 13% 

Antal ar ansat i Sonderborg Kommune 0:2% 
1-2: 8% 
3-5: 23% 
6-10:23% 
11-15: 14% 
Over 15 ar: 32% 

Antal timer om ugen 0-19: 2% 
20-27: 3% 
28-31: 23% 
32-36: 38% 
37: 35% 
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Bilag 4: Sporgeramme 
Angiv venligst din still ingsbetegnelse? 
(4)  ❑ Social- og sundhedshjaelper 
(3) ❑ Social- og sundhedsassistent 
(5)  ❑ Sygeplejerske 
(6)  ❑ Paedagog 
(7)  ❑ Paedagogmedhjaelper 
(s) ❑ Socialpeedagog 
(9)  ❑ Paedagogisk assistent 
(10)  ❑ Omsorgs- og paedagoghjaelper 
(11)  ❑ Uuddannet 

Angiv venligst hvilket omrade du arbejder i? 
(1) ❑ Hjemmeplejen 
(6) ❑ Sygeplejen 
(2) ❑ Plejecentre 
(7) ❑ Center for korttidspladser 
(3) ❑ Dagtilbud 
(4) ❑ Psykiatri 
(5) ❑ Handicap 
(a) ❑ Skole 

Angiv venligst om du arbejder is 
(1) ❑ 	Dogndaekket omrade 
(2) ❑ 	Ikke dogndaekket omrade 

Angiv venligst din alder? 
(6)  ❑ 20 ar og under 
(7)  ❑ 21-25 ar 
(9) ❑ 26-30 ar 
(a) ❑ 31-35 ar 
(11) ❑ 36-40 ar 
(10) ❑ 41-45 ar 
(12) ❑ 46-50 ar 
(2)  ❑ 51-55 ar 
(3)  ❑ 56-59 ar 
(13) ❑ 60-62 ar 
(4)  ❑ 63-65 ar 
(5)  ❑ 66+ 

Hvor mange ar har du vaeret i din nuvaerende stilling i Sonderborg Kommune? 
(1)  ❑ 0 ar 
(2)  ❑ 1-2 ar 
(3)  ❑ 3-5 ar 
(4)  ❑ 6-10 ar 
(5)  ❑ 11-15 ar 
(6)  ❑ Over 15 ar 
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Hvor mange ar har du vaeret ansat i Sonderborg Kommune i alt? 
(1)  ❑ 0 ar 
(2)  ❑ 1-2 ar 
(3)  ❑ 3-5 ar 
(4)  ❑ 6-10 ar 
(5)  ❑ 11-15 ar 
(6)  ❑ Over 15 ar 

Hvor mange timer arbejder du om ugen i dit faste arbejde? (som fremgar of dit ansaettelsesbrev) 
(1)  ❑ 0-19 timer 
(2)  ❑ 20-27 timer 
(3)  ❑ 28-31 timer 
(4)  ❑ 32-36 timer 
(5)  ❑ 37 timer 

Hvornar har du tidligst mulighed for at ga pa pension/efterlon? 
(1)  ❑ Som 61-6rig 
(2)  ❑ Som 62-6rig 
(3)  ❑ Som 63-6rig 
(4)  ❑ Som 64-6rig 
(5)  ❑ Som 65-6rig 
(6)  ❑ Som 66-6rig 
(7)  ❑ Som 67-6rig 
(a) ❑ Som 68-6rig 
(9) ❑ Vied ikke 

Hvornar onsker du pa nuvaerende tidspunkt at ga pa pension/efterlon? 
(1)  ❑ Som 61-6rig 
(2)  ❑ Som 62-6rig 
(3)  ❑ Som 63-6rig 
(4)  ❑ Som 64-6rig 
(5)  ❑ Som 65-6rig 
(6)  ❑ Som 66-6rig 
(7)  ❑ Som 67-6rig 
(s) ❑ Som 68-6rig 
(10) ❑ Over 68 ar 
(9) ❑ Ved ikke 

Hvad kunne fa dig til at blive laengere i din nuvaerende stilling i Sonderborg Kommune? (Saet max tre 
krydser) 

Faerre timer generelt (1) ❑ 

Flere timer generelt (1) ❑ 

Vagter med kortere arbejdstid (1) ❑ 

Vagter med IaJngere arbejdstid (1) ❑ 
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Mindre weekendarbejde (1) ❑ 

Mere weekendarbejde (1) ❑ 

Okonomisk incitament (fx. mere i 
Iran, bonusordning, 
pensionstillaeg eller andet) 

(1) ❑ 

Mindre aften/natarbejde (1) ❑ 

mere aften/natarbejde (1) ❑ 

Mulighed for gradvis nedtrapning(1)  ❑ 
of arbejdstiden 

Mulighed for efter- 
/videreuddannelse 

(1)  ❑ 

Oget ansvar pa arbejdspladsen (1) ❑ 

Indflydelse pa vagtplanlaegning (1) ❑ 

Skift til anden arbejdsplads i 
Sonderborg Kommune 

Bedre udnyttelse of mine 
kompetencer i mit nuvaerende 
job 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa 
det bliver mindre fysisk 
anstrengende 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa 
det bliver mindre psykisk 
anstrengende 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa 
bestemte opgaver undgas 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Forfremmelse (1) ❑ 

Kommenter venligst dine valg 

Hvor laenge har du vaeret faerdiguddannet til din nuvaerende stilling? 
(8)  ❑ 0-2 ar 
(1)  ❑ 3-5 ar 
(2)  ❑ 6-10 ar 
(3)  ❑ 11-15 ar 
(4)  ❑ 16-20 ar 
(5)  ❑ 21-25 ar 
(6)  ❑ 26-30 ar 
(7)  ❑ Over 30 ar 

Hvordan kan din arbejdsplads bidrage til at oge din tilfredshed i din nuvaerende stilling? (Saet max tre 
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krydser) 

Feerre timer generelt (1) ❑ 

Flere timer generelt (1) ❑ 

Vagter med laengere arbejdstid (1) ❑ 

Vagter med kortere arbejdstid (1) ❑ 

Mindre weekendarbejde (1) ❑ 

Mere weekendarbejde (1) ❑ 

Mindre aften/natarbejde (1) ❑ 

Mere aften/natarbejde (1) ❑ 

Mindre dagsarbejde (1) ❑ 

Mere dagsarbejde (1) ❑ 

Okonomisk incitament (fx hojere 
Ivan, bonusordning, bedre 
pension, tillaeg) 

(1) ❑ 

Efter-/videreuddannelse (1) ❑ 

Oget ansvar (1) ❑ 

Mindre ansvar (1) ❑ 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa 
det bliver mindre fysisk 
anstrengende 

(1) ❑ 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa 
det bliver mindre psykisk 
anstrengende 

(1) ❑ 

Storre indflydelse pa indholdet i 
egne arbejdsopgaver (1) ❑ 

Stosrre indflydelse pa, hvordan 
mit arbejde tilrettelaegges (1) ❑ 

Forfremmelse (1) ❑ 

Kommenter venligst dine valg 

Er det sket inden for den sidste maned, at du er blevet lidt laengere pa arbejde end din egentlige 
arbejdstid? 
(1)  ❑ Altid 
(2)  ❑ Ofte 
(s) ❑ Nogen gange 
(4)  ❑ Sjaeldent 
(5)  ❑ Aldrig 
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Beskriv hvorfor du blev lidt laengere pa arbejdet 

Er du ved siden of dit faste arbejde tilknyttet et vikarbureau eller har andet lonnet arbejde? 
(1) ❑ 	Ja 
(2) ❑ 	Nej 

(3) ❑ 	Onsker ikke at svare 

Hvilken type vikarbureau eller andet lonnet arbejde? 

[Hvis du har flere, sa vaelg det sted, hvor du har flest timer] 
(2) ❑ 	Privat vikarbureau 

(3) ❑ 	Andet arbejde 

Hvor mange timer arbejder du ca. gennemsnitligt ekstra om ugen i din faste anseettelse? 
(1) ❑ 1 time 
(2) ❑ 2 timer 
(3) ❑ 3 timer 
(4) ❑ 4 timer 
(5) ❑ 5 timer 
(6) ❑ 6 timer 

(7) ❑ 7 timer 
(8) ❑ 8 timer 
(9) ❑ 9 timer 
(10) ❑ 10 timer 

(11) ❑ 11 timer 
(12) ❑ 12 timer 

(13) ❑ Over 12 timer 
(14) ❑ Onsker ikke at svare 

Hvor mange timer arbejder du ca. gennemsnitligt ekstra om ugen pa dit andet arbejde? 

(1) ❑ 1 time 
(2) ❑ 2 timer 
(3) ❑ 3 timer 
(4) ❑ 4 timer 
(5) ❑ 5 timer 

(6) ❑ 6 timer 
(7) ❑ 7 timer 
(s) ❑ 8 timer 
(9) ❑ 9 timer 
(10) ❑ 10 timer 
(11) ❑ 11 timer 
(12) ❑ 12 timer 
(13)  ❑ Over 12 timer 

(14)  ❑ Onsker ikke at svare 
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Onsker du flere timer i din faste ansaettelse? (ikke vikartimer) 
(1) 	❑ 	Ja 
(3) ❑ 	Nej 
(4) ❑ 	Onsker ikke at svare 

Hvor mange flere timer onsker du ca. at ga op i tid? 
(1) ❑ 1 time 
(2) ❑ 2 timer 
(3) ❑ 3 timer 
(4) ❑ 4 timer 
(5) ❑ 5 timer 
(6) ❑ 6 timer 
(7) ❑ 7 timer 
(s) ❑ 8 timer 
(9) ❑ 9 timer 
(10) ❑ 10 timer 
(11) ❑ 11 timer 
(12) ❑ 12 timer 
(13) ❑ Over 12 timer 

Hvornar skal timerne falde? 
Ja Nej 

Dagvagter (8) ❑ (6) ❑ 

Aftenvagter (8) ❑ (6) ❑ 

Nattevagter (8) ❑ (6) ❑ 

Weekendvagter (8) ❑ (6) ❑ 

Ingen betydning (8) ❑ (6) ❑ 

Hvad kunne fa dig til at ga op i tid? 

Hojere pensionsudbetaling 

Mindre weekendarbejde 

Mere weekendarbejde 

Mindre aften/natarbejde 

Mere aften/natarbejde 

Mulighed for efter- 

(1) ❑ 

/videreuddan n else 

Oget ansvar pa arbejdspladsen 

Indflydelse pa vagtplanlargning 

(1) ❑ 

Vagter med kortere arbejdstid (1) ❑ 

Vagter med laengere arbejdstid (1) ❑ 
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Bedre udnyttelse of mine 
kompetencer i mit nuvarrende (1) ❑ 
job 

Tilrettelarggelse of arbejde, sa 
det bliver mindre fysisk 	(1) ❑ 
anstrengende 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa 
det bliver mindre psykisk 	(1) ❑ 
anstrengende 

Tilrettelaeggelse of arbejde, sa (1) 
❑ bestemte opgaver undgas 

Andet 	 (1) ❑ 

Uddyb 
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Bilag  5: Analyse 1 — uddybning of ulemper 

Bilag til anbefaling 1 — stillingsopslag pa 37 timer 
Safremt et dogndaekket omrade skal imodekomme ansaettelse of medarbejdere pa 37 timer, vil det fa 
betydning for savel det politisk fastsatte serviceniveau, men samtidig ogsa for hele tilgangen til borgerne, 
som er defineret i vaerdighedspolitikken og ledelsens mulighed for at sikre en effektiv drift. Dette forklares 
yderligere i nedenstaende tre afsnit. 

1. Det politisk vedtagne serviceniveau 

Det politisk vedtagne serviceniveau skal aendres, nar der er faerre medarbejdere til at lose de samme 
opgaver. Saledes vil man i fremtiden skulle sprede opgavelosningen ud over hele dagen og dermed 
modtager borgerne den hjaelp de er visiteret til, nar personalet har tid til at base opgaven og ikke nar 
borgeren onsker det eller nar det passer ind i borgerens dognrytme. 
Morgenpleje vil eksempelvis ogsa skulle fordeles ud over dagen, da der vil vaere faerre medarbejdere til 
radighed i morgentimerne. 
Det betyder at de politisk fastsatte serviceniveau ikke kan fastholdes pa servicelovsomradet f. eks. 
personlig hjaelp og pleje, nodkald og praktisk hjaelp, nar du bor i plejebolig. 

2. Vaerdighedspolitikken og Kerneopgaven 

Vaerdighedspolitikkens fokus pa borgernes selvbestemmelse og direktionens strategiske indsatsomrade 
vedr. kerneopgave. Wr man tager udgangspunkt i kerneopgaven, vil opgaverne blive lost ud fra borgernes 
behov og onsker men samtidig ogsa ud fra en faglig vurdering. 
Her er det afgorende at tilstraebe at imodekomme behov med afseet i en faglig vurdering og borgerens 
onsker en borger inden for pleje-/omsorgsomradet har til eks. personlig pleje, dognrytme, maltider, 
toiletbesog osv. 

• Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers levede liv og plejen tilrettelaegges ud fra 

borgerens onsker og behov. 

• Det vil ga ud over borgernes selvbestemmelsesret, da borgerne vil skulle indordne sig 

under hvornar der er tilstreekkeligt med personale til stede. 

Den nuvaerende made at tilrettelaegge arbejdet pa, hvor flere er pa deltid, muliggor den selvbestemmende 
tilgang, hvor kerneopgaven og borgernes behov er omdrejningspunktet. Dette vil blive udfordret med flere 
medarbejdere pa fuld tid og dermed faerre medarbejdere til stede pa arbejdspladsen i 
spidsbelastningstidspunkterne ex. morgen, middag og aften/sengetid. 

3. Direktionens strategiske indsatsomrade tydelig ledelse og effektiv opgavelosning. 

Organisationen vil muligvis fa for mange med et hojt timetal, maske endda mere end de respektive 
enheder har behov for. Safremt den okonomiske ramme skal fastholdes, vil der ikke vaere det nodvendige 
antal medarbejdere til radighed til at daekke den "ubekvemme arbejdstid" eks. aften, nat, weekend og 
helligdage. Den okonomiske ramme der er til radighed for de dogndaekkede omrader skal prioriteres 
stramt, for at sikre da:kning of alle de "ubekvemme arbejdstider". Her handler det om at have tilstraekkeligt 
med "haender" til radighed, saledes at opgaven kan blive lost pa de tidspunkter hvor der er brug for det. 
Safremt en vaesentlig storre del of medarbejderne blev ansat pa 37 timer, vil det blive vanskeligt at sikre 
tilstreekkeligt med medarbejdere i alle vagttyper, safremt det skulle forega inden for den nuvaerende 
okonomiske ramme. 
Hvis flere medarbejdere var fuldtidsansatte, ville der vaere faerre haender til at lose den samme maengde 
opgaver da vi skal holde normeringen (udgiftsneutralt). Safremt den samme okonomi skal fordeles ud pa 
fuldtidsansatte medarbejdere vil det blive vanskeligt at daekke med den nodvendige bemanding i alle 
dognets timer pa weekender og hverdage. 
I driften of dogndaekkede omrader er antal personer der kan daekke vagter dognet rundt alle arets dage, 
vaesentlig vigtigere. 
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Projekt "Fra deltid til fuldtid — eller mere tid" 

LAJ 

Sonderborg 
Ud'sigl i :eid(-nskIdsse 

Projekt "Fra deltid til fuldtid — eller mere tid" 

Kommissorium: 

Formal med projektet er at etablere anbefalinger i forhold til 
folgende: 
1. Okonomisk rationel drift — bedst mulige udnyttelse of 

overenskomster og arbejdstidsaftaler 

2. Flere fuldtidsansatte medarbejdere 
• Here attraktive fuldtidsstillinger ved opslag of ledige stillinger 

• Rekrutteringshensyn — der er potentiale ved at far flere timer ved de 
samme medarbejdere 

• Fuldtidsansatte medarbejdere har mindre risiko for at blive "working 
poor" 

• Fuldtidsansatte medarbejdere opnar efterfolgende en hojere pension 

Analyse: 

• Udarbejdelse of en survey sendt ud til relevante medarbejdere 
indenfor psykiatri og handicap, plejecentre, hjemme-og sygeplejen 
samt SFO og dagtilbud. 

• Sendt til ca. 1800 medarbejdere, ca. 1200 besparelser 

• Udfra surveyen er udarbejdet syv anbefalinger. 

• Anbefalinger udarbejdet som provehandlinger. Derved ikke 
langsigtede anbefalinger, ingen okonomiske rationaler beregnet pt. 

Glokal: Storbyen i naturen 	 Grmnseland: Det bedste fra to verdener 	Handlekraft: Vi far det til at ske 	 1 



Projekt Tra deltid til fuldtid — eller mere tid" 
Sonderborg 
U:aiyli •:erJensklas~ 

Konklusion fra Survey 

Samlet onsker 26% of medarbejderne at oge deres arbejdstid. Baseret pa alder ser det saledes ud: 
• 21-30 ar: 50% onsker at ga op i tid 

• 31-40 ar: 27% onsker at ga op i tid 
• 41-50 ar: 29% onsker at ga op i tid 
• 51+ ar: kun 17% onsker at ga op i tid 

De storste faktorer der pavirker bade medarbejdernes tilfredshed og lyst til at ga op i tid er.. 
• Indflydelse pa vagtplanimgning (Mere/mindre weekend arbejde, kortere/laengere arbejdstider, antal dage mv.) 

• Storre indflydeise pa, hvordan arbejdet tilretteiaegges 

• Mulighed for efter-/videre uddannelse 

• Hojere pensionsudbetaiing og bonus 

• Bedre udnyttelse of kompetencer i nuvaerende job 

Samlet onsker 74 % ikke at ga op i tid — hvorfor: 
• Det kan ikke haenge sammen i famiiien 

• Det er fysisk og psykisk hardt arbejde 
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Andre resultater fra survey 

• Ganske fa indenfor "plejesektoren" er tilknyttet et private vikarbureau(mest de unge) 

• Ganske fa indenfor "socialsektoren" er tilknyttet et private vikarbureauer (mest de unge) 

• Ganske fa pa deltid har andet arbejde 
Indenfor "pleje" er det over 50 % som nogle gange/ofte/altid arbejder over (MI. 1-12 timer) 

• Indenfor "social" er det over 50 % som nogle gange/ofte/altid arbejder over (MI. 1-12 timer 

• Indenfor "born" er det over 50 % som nogle gange/ofte/altid arbejder over (MI. 1-12 timer) 
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Projekt Tra deltid til fuldtid — eller mere tid" 

Rammerne for anbefalingerne 

Op i helikopterperspektivet 
• Rammer for a rbejdsti I rette laegg else 

• Opgaver og projekter - tvaergaende 

• Tvaerorganisatoriske anbefalinger 

• Sikre et mere overordnet fokus end kommende BDO rapport 

Provehandlinger 
• Afprove anbefalinger 1-2 steder i organisationen og opsamle resultater og 

erfaringer inden beslutning om videre udbredelse 

• Nogle provehandlinger har varret afprovet tidligere, men inkluderet her er leder 
og organ isationsstotte. 

Anbefalinger udarbejdet ud fra resultaterne i survey'en 
• Indflydelse pa vagtplanlaegning (Mere/mindre weekend arbejde, 

kortere/laengere arbejdstider, antal dage mv.) 
• Storre indflydelse pa, hvordan arbejdet tilrettelaegges 

• Mulighed for efter-/videre uddannelse 

• Hojere pensionsudbetaling og bonus 
• Bedre udnyttelse of kompetencer i nuvarrende job 

Sonderborg 
Udsigl i veidc-iisklasse 
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Anbefalinger 

Rekruttering og fastholdelse 
• Anbefaling 1: Stillingsopslag uden max timeantal 

• Anbefaling 2: Tvaerfagligt samarbejde 

• Anbefaling 3: At imodekomme onsket om at blive fagleert 

Vagtplanlaegning 
• Anbefaling 4: Opgor med faste vagttyper 

• Anbefaling 5: Selvtilrettelaeggelse vagtplanlaegning i teams 

• Anbefaling 6: Differentieret vagtplaniaegning 

Okonomi 
• Anbefaling 7: Information om pensionsopsparing 

Rapport Fra Deltid til fuldtid - eller mere tid_ version20042020.pdf 
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