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TILBAKEMELDING PÅ BU-SAK 80/12 – ALTERNATIVE TURNUSORDNINGER 
 
Det vises til vedtak i sak 80/12: 
  
«Bydelsdirektøren bes, i samarbeid med de ansattes organisasjoner, å vurdere muligheten for 
innføring av alternative turnusordninger for bydelens 
tjenester der det ligger til rette for det, og gi bydelsutvalget en orientering om dette.»  
 
 
Vi anser at vedtaket i hovedsak er rettet mot hjemmetjenesten, og når det gjelder noen av 
turnusordningene som ble nevnt i sakspapirene - særlig for boliger. 
 
Administrasjonen har drøftet forslaget med foreningene. Vi er enige om at det er nødvendig å 
bruke tid på å gjennomgå ulike løsninger. På grunn av store omstillinger og skifter av ledere i 
hjemmetjenesten har vi ikke kunnet prioritere en full gjennomgang. Drøftingene har avdekket at 
partene har ulikt utgangspunkt og ulike interesser. 
I perioden fram til mai vil gjennomføring av omorganisering av hjemmetjenesten slik det er 
beskrevet i budsjettet for 2013 måtte være hovedoppgaven. Personale skal omfordeles, nye 
turnuser utarbeides, brukere fordeles, nye samarbeidsformer mellom bestiller og hjemmetjenesten 
ift rehabiliteringsavdelingen utvikles. Dette er en arbeidskrevende prosess som vil ta hele 
vårhalvåret. 
Arbeidet med nye turnuser skjer med grunnlag i tradisjonell turnusordning, dog med åpning for at 
de som ønsker helgeturnus hver 2. helg i stedet for hver 3.helg får det så langt ordningen kan 
tilpasses disse ønskene. Turnus hver 2. helg vil bidra til mulighet for flere fulle stillinger.  
 
 
Kort kommentar til de mulige turnusløsninger som ble løftet fram i BU-sak 80/12: 
 

•   Langvakter hver fjerde helg i stedet for normale vakter hver tredje helg. : kan vurderes. 

• «Nordsjøturnus» med flere lange vakter på rad: Det må søkes dispensasjon, pt. kun en 
kommune som har gjort dette. Vurderes i utgangspunktet som lite realistisk. 

• Medleverturnus hvor de ansatte bor med brukerne to og tre døgn av gangen: 
Medleverturnus ligger i ordet – lever med -, her er det uker på og av i døgn, synes i første 
omgang å være en type ordning som er mer aktuelt på landsbygda med store avstander 
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hjem-arbeid enn i by. Ikke aktuell i hjemmetjenesten, og boligene våre er ikke tilpasset at 
personalet skal sove der. 

 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. Bydelsdirektøren rapporterer tilbake til BU etter nyttår 
2014. 
 
 
 
 


