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Sagen
Ufrivillig deltid kan give usikkerhed, stress og økonomiske problemer for den enkelte. Især unge FOAmedlemmer har svært ved at komme ordentligt ind på arbejdsmarkedet. De får hverken fast job eller
fuldtidsjob.
De unge nyuddannede møder et arbejdsmarked med vikariater, løsansættelser og kontrakter med få timer.
Arbejdsmarkedet er ved at udvikle sig i en helt forkert retning, hvor unge konstant skal stå standby for at få
arbejde eller flere timer. Nogle har sågar flere job for at få hverdagen til at hænge sammen.
Og når arbejdslivet slutter, kan vi se frem til en pension, som bærer præg af, at vi har været ansat på deltid
– der er nemlig ikke tjent nok op, til at vi kan klare os selv.
Det er på tide, vi får gjort op med ufrivillig deltid! Det koster den enkelte og samfundet dyrt.
Derfor siger vi #FuldtidJaTak – Vi håber du gør det samme!

Case:
Julie er 23 år og ansat som SOSU-assistent 30 timer om ugen. For hende betyder tvungen deltid:




2,4 mio kroner i løntab
46.450 kroner tabt i særlig feriegodtgørelse
309.666 kroner tabt ift. Pension

I alt et tab på 2.738.165 kroner1 svarende til 10 års fuldtidsløn

1

Udregnet efter 47 erhvervsaktive år med 30 timer om ugen

Fakta


76% af FOAs medlemmer under 31 år ønsker en fuldtidsstilling/fleretimer2



En femtedel af deltidsansatte ønsker at gå op i tid3



-

71% af de kvindelige medlemmer arbejder deltid

-

25% af de mandlige medlemmer arbejder deltid

I 2013 brugte kommuner 3 mio. vikartimer – i 2015 var det steget til 4 mio. En stigning på 25% over
2 år4



I 2016 brugte kommunerne 2,9 milliarder kroner mindre på velfærd, end der var budgetteret med.
Det svarer til mere end 7000 ekstra fuldtidsmedarbejdere i ældreplejen5
- Det er 6. år i træk, at kommunerne bruger mindre end budgetteret



Der kan være en forskel på helt op til 5.580 kr. i dagpenge-/barselsdagpengesats mellem en
fuldtidsansat og en deltidsansat.

Minijobs (0-19 timers ansættelser)


Antallet af minijobs i kommunerne er steget med 8.454 personer fra 2012-20156. Heraf er 7.589 af
dem ansat på 0-7 timer om ugen.



Minijobs medfører forringelser af vores rettigheder og arbejdsvilkår



Når man er ansat i et minijob, kan man være nødsaget til at have flere jobs, for at få hverdagen til
at hænge sammen – man arbejder under Working Poor lignende forhold.

Pension


Deltid skaber nogle fantastisk fattige folkepensionister! Vi bliver en belastning for samfundet, fordi
vi bliver afhængige af ex. Boligstøtte og ældrecheck.
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Kilde: Intern tilfredshedsundersøgelse i FOA
Intern FOA undersøgelse om arbejdstid (2015)
4
Kilde: Oplysning fra Morten Skov LO
5
Kilde: Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
6
Kilde: Cevea topmøde
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En analyse fra pensionsselskabet PenSam viser, at næste 7000 af deres kunder i alderen 25-64 år
har så lave pensionsindbetalinger, at de tilhører den såkaldte ”pensionsmæssige restgruppe”. Det
vil sige, at 4 ud af 10 indbetaler for lidt i pension. Blandt de 25-29-årige er det 7 ud af 10!



Markante forskelle i pensionsindbetalinger skaber en større ulighed i fremtiden.



Deltidsstillinger betyder en væsentlig dårligere pensionsindbetaling7, fx
-

En pædagogisk assistent på deltid (30 timer) vil have et tab på 300.000 kroner på
pensionsopsparingen kontra en pædagogisk assistent på 37 timer (udregnet ud fra 47
erhvervsaktive år)

Konsekvenser for borgerne


Kontinuitet i kernevelfærden hos borgere/patienter/brugere forringes ved mange deltidsansatte,
idet de oplever flere ansatte i deres kontakt med fx hjemmeplejen



Det er uværdigt for vores ældre borgere, at de er nødt til at blotte sig selv for mange forskellige
ansatte

Andre konsekvenser og argumenter


Deltidsstillinger betyder et smallere økonomisk råderum, fx
- En SOSU-hjælper på løntrin 18, ansat på 37 timer vil få en grundløn på 21.300 kr. om måneden.
Hvis selv samme person i stedet er ansat på 30 timer, vil lønnet være faldet til 17.300 kr. om
måneden – altså en forskel på 4.000 kr. hver måned.



Mange deltidsansatte fortæller ofte om, at de har mer-arbejde. Det betyder, at de har ekstra timer,
men ikke får overtidsbetaling, men blot almindelig timeløn. Først når de over 4 uger i gennemsnit
har arbejdet mere end 37 timer om ugen.



Mer-arbejde skaber en følelse af, at man bliver udnyttet som afløser – der er en økonomisk gevinst
for arbejdsgiver, ved at bruge deltidsansatte som vikarer. Det medvirker til et psykisk dårligt
arbejdsmiljø.



Der skal være mere fokus på ligestilling. Det er mest de kvindedominerede fag der er præget af
deltidsstillinger. Det skaber en større ulighed mellem mænd og kvinders indkomst forhold.



Der er indgået en aftale mellem KL og FOA ” Deltidsansattes adgang til et højere timetal8”. Aftalen
har jf. §2 stk 1 til formål: at skabe rammerne for, at deltidsansatte som ønsker det, får mulighed for
at arbejde flere timer eller på fuldtid.

7
8

Se bilag 1: Udregninger deltid vs fuldtid
Se bilag 2: Deltidsansattes adgang til et højere timetal

Debatindlæg/læserbreve om #FuldtidJaTak


Jyllandsposten d. 6. juni 2017: Deltidsarbejde skader hverdagens helte:

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9629385/deltidsarbejde-skader-hverdagens-helte/



udenfilter.dk d. 28. maj 2017: Retten til at vælge om jeg vil arbejde fuldtid – Ja tak!:

http://udenfilter.dk/retten-til-at-vaelge-om-jeg-vil-arbejde-fuldtid-ja-tak/



Faglig kommentar i Arbejderen 24. april 2017: Giv os et arbejde vi kan leve af:

http://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/sascha-madsen/giv-os-et-arbejde-vi-kan-leve-af



Piopio d. 19. april 2017: Atypiske ansættelser underminerer den værdige pension:

http://www.piopio.dk/atypiske-ansaettelser-underminerer-den-vaerdige-pension/



Aktivisten d. 17. januar 2017: Deltidskulturen går ud over borgerne:

http://aktivisten.dk/deltidskulturen-gaar-ud-over-borgerne/



Faglig kommentar i Arbejderen 16. november 2016: Kamp for ligeløn er en fælles kamp:

http://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/sascha-madsen/kamp-ligel%C3%B8n-er-en-f%C3%A6lles-kamp



Faglig kommentar i Arbejderen 6. juni 2016: Alle skal have ret til fuldtid:

http://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/sascha-madsen/alle-skal-have-ret-til-fuldtid



Blogindlæg på Fjerdedelen.dk d. 17. februar 2016:

http://fjerdedelen.dk/fuldtidjatak/

Artikler/pressemeddelser


Ugebrevet A4 d. 30. august 2017: Hver fjerde er nu på deltid – uanset om de ønsker det eller ej
http://www.ugebreveta4.dk/markant-flere-arbejder-kun-faa-timer-om-ugen_20905.aspx



Fagbladet FOA d. 25. august 2017: Pensionstjek: Se hvor meget du mister på deltid
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/08/25/Pensionstjek--Se-hvor-meget-du-mister-paadeltid#.WaVbiEZ5kRQ.facebook



Politiken d. 21. august 2017: Kvinder på deltid risikerer at score stort økonomisk selvmål, når de går
på pension

http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art6075153/Kvinder-p%C3%A5-deltid-risikerer-at-scorestort-%C3%B8konomisk-selvm%C3%A5l-n%C3%A5r-de-g%C3%A5r-p%C3%A5-pension


Politiken d. 21. august 2017: Jobfesten fortsætter – men tusinder skruer ned for arbejdstiden

http://politiken.dk/forbrugogliv/art6075608/Jobfesten-forts%C3%A6tter-men-tusinder-skruer-ned-forarbejdstiden


DR Nyheder d. 19. juli 2017: Hver femte i det private har mere end ét job

http://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-femte-i-det-private-har-mere-end-et-job


Pensam.dk: Arbejde på deltid påvirker din pension

https://www.pensam.dk/pension/om-pensionen/Pages/Arbejde-paa-deltid.aspx


Pressemeddelelse foa.dk d. 21. april 2017: Kommunerne gemmer igen milliarder:

https://www.foa.dk/Forbund/Presse/Seneste-pressemeddelelser?newsid=CEF65D93-FF5A-47A4-89896D5BCB03EE33


DR nyheder (facebook video) 19. april: Hvad vil du? Arbejde mere eller mindre?:

https://www.facebook.com/DRNyheder/videos/1528796853837500/?autoplay_reason=all_page_organic_
allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=119211728144504&live_video
_guests=0


Fagbladet FOA d. 22. marts 2017: SOSU til politikere: Giv mig flere kolleger:

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/03/22/Sosu-til-politikere-Giv-mig-flere-kolleger



Fagbladet FOA 10. marts 2017: Ung SOSU på deltid bekymrer sig om pensionistlivet:

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/03/09/Ung-sosu-paa-deltid-bekymrer-sig-om-pensionistlivet



Arbejderen.dk d. 16. november 2016: Deltidsjob er vejen til working poor:

http://arbejderen.dk/node/167588



FOA Kongres, november 2016: Camilla Pedersen’s tale:

http://getvisualtv.dk/kongres/foa-kongres-2016/protokol/showclip.php?191971553start3145dur227



Avisen.dk d. 16. august 2016: Kvinder hårdt ramt af kommunale besparelser:

http://www.avisen.dk/top-kvinder-haardt-ramt-af-kommunale-besparelser_401248.aspx



Avisen.dk d. 27. juli 2016: SOSU’er taber millioner på deltid: Løn, pension og feriepenge bliver ramt:

http://www.avisen.dk/sosuer-taber-millioner-paa-deltid-loen-pension-og-f_398111.aspx



Fagbladet FOA d. 16. februar 2016: Unge FOA’er kæmper for fuldtidsarbejde:

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2016/02/16/Unge-FOAer-kaemper-for-fuldtidsarbejde

