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Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid 
 
FOA indgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på 
arbejdspladserne skal tilbydes deltidsansatte, før der kan ske nyansættelser. Aftalen trådte i 
kraft pr. 1. januar 2008.  
 
FOA har derfor spurgt sine 42 afdelinger, om de har modtaget henvendelser fra 
medlemmer, som ikke kan gå op i tid på trods af aftalen, og om afdelingernes indsats over 
for problemet1. Undersøgelsen er gennemført i oktober 2009. Afdelingerne blev stillet 
lignende spørgsmål i efteråret 2008, og det er derfor muligt at sammenligne.  
 
Også medlemmerne er blevet spurgt til forskellige forhold omkring deres arbejdstid i 
oktober 2009 (og tilbage i 2007)2.  
 
Hovedkonklusionerne i notatet er: 
 

• 44 % af FOAs afdelinger i rundspørgen har inden for det sidste år modtaget 
henvendelser fra kommunalt ansatte medlemmer, som ikke kunne gå op i tid, 
selvom de ønskede det. 

• 9 procent af FOAs medlemmer ønsker at gå op i tid – svarende til 14 procent af dem 
der er på deltid. Tre ud af fire af de medlemmer, som ønsker at gå op i tid, har 
henvendt sig til deres leder med ønsket. 7 ud af 10 har dog efterfølgende fået afslag 
på henvendelsen. 

• Det er især pædagogmedhjælpere, husassistenter og social- og sundhedspersonale, 
som oplever ikke at kunne få fuldtidsansættelse. 

• 9 ud af 10 afdelinger rapporterer, at stillinger i deres kommuner ikke i 
udgangspunktet slås op som fuldtidsstillinger. 

• 4 ud af 10 FOA-medlemmer ville gerne i højere grad selv kunne bestemme hvornår 
de møder og får fri fra arbejde. Det gælder især de ansatte i daginstitutionerne. 

• Regionerne synes bedre til at opfylde aftalen end kommunerne. Afdelingerne har fået 
færre henvendelser fra medlemmer ansat i regionerne, og regionerne synes i højere 
grad at slå alle stillinger op som fuldtidsstillinger. 

 
 
Sådan ser det ud i kommunerne 

44 % af afdelingerne har inden for det sidste år modtaget konkrete henvendelser fra 
medlemmer ansat i kommunerne, som ikke kunne komme op i tid. I efteråret 2008 var det 
lidt over halvdelen af afdelingerne (53 %), der havde modtaget sådanne henvendelser fra 
medlemmerne. 

 

 

 

                                           
1 17 afdelinger deltog. 
2 Undersøgelserne er gennemført via det elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen i 
oktober 2009. 2.004 medlemmer deltog i 2009. I undersøgelsen fra 2007 deltog 1137. 



Tabel 1. Har I inden for det sidste år fået konkrete henvendelser fra kommunalt ansatte, 
som ikke har kunnet komme op i tid? trods aftalen fra 1. januar 2008?     

 Respondenter Procent 

Ja 7 43,8% 

Nej 7 43,8% 

Ved ikke 2 12,5% 

I alt 16 100,0% 

 

60 % af afdelingerne har anmodet om et møde med en kommune, fordi aftalen om 
mulighed for fuldtid ikke overholdes. Det ses i tabel 2 nedenfor.  

Tabel 2. Efter § 6, stk. 1, i aftalen mellem KL og KTO om deltidsansattes adgang til et højere 
timetal, kan (lokale) repræsentanter for bl.a. FOA henvende sig til en kommune og anmode 
om et møde, hvis de vurderer, at kommunen ikke efterlever aftalen.  

Har I henvendt jer til nogen af jeres kommuner på den baggrund? 

 Respondenter Procent 

Ja 9 60,0% 

Nej 5 33,3% 

 Ved ikke 1 6,7% 

I alt 15 100,0% 
 

Resultatet af disse henvendelser har været blandede. I nogle tilfælde har det givet egentlige 
aftaler, og andre steder har det resulteret i et øget fokus på aftalen. I flere kommuner har 
man ikke set nogen effekter, blandt andet på grund af manglende vilje fra forvaltningen og 
ledere på de enkelte arbejdspladser. 

Blandt de kommunalt ansatte er det særligt pædagogmedhjælpere, husassistenter og sosu-
personale, som ikke kan gå op i tid. Det ses i figur 1 nedenfor. 73 % nævner at 
pædagogmedhjælpere har svært ved at komme op i tid, 60 % nævner husassistenter og 47 
% nævner sosu-hjælpere. I 2008 pegede 82 % af afdelingerne på, at medlemmer inden for 
den pædagogiske sektor havde svært ved at få flere timer, og 68 % nævnte Social- og 
Sundhedssektoren. 55 % nævnte Kost- og Servicesektoren og kun 5 % Teknik- og 
servicesektoren. 

Figur 1. Hvilke faggrupper har svært ved at komme op i tid i din kommune?  
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Mere end 9 ud af 10 afdelinger rapporterer, at ledige stillinger stadig ikke i udgangspunktet 
slås op som fuldtidsstillinger. Det ses i tabel 3. I 2008 var det 87 % af alle afdelinger, som 
oplevede, at deltidsstillinger er reglen frem for undtagelsen. 

Tabel 3. Opslår kommunerne i jeres område som hovedregel alle stillinger som 
fuldtidsstillinger? 

 Respondenter Procent 

Ja? hovedreglen er opslag på fuld tid 1 6,7% 
Nej? hovedreglen er ikke opslag på fuld tid i vores 
kommuner 14 93,3% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 15 100,0% 
 

Opslag af deltidsstillinger synes særligt at være udbredt for pædagogmedhjælpere, 
husassistenter og på ældreområdet. Samme billede tegnede sig i 2008. 

Sådan ser det ud i regionerne 

13 % af afdelingerne har fået henvendelser fra medlemmer ansat i regionerne, som ikke 
kan få lov at gå op i tid. 87 % af afdelingerne har ikke fået henvendelser på denne 
baggrund. Én afdeling har diskuteret problemet med regionen.  

Tabel 4. Har I inden for det sidste år fået konkrete henvendelser fra regionalt ansatte, som 
ikke har kunnet komme op i tid? trods aftalen fra 1. januar 2008 og den særlige aftale fra 1. 
oktober 2008 for social- og sundhedspersonale på sygehusene?     

 Respondenter Procent 

Ja 2 13,3% 

Nej 13 86,7% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 15 100,0% 
 

I regionerne er det husassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og 
sygehjælpere, der har svært ved at komme op i tid.  

Figur 2. Hvilke faggrupper har svært ved at komme på fuld tid i jeres region? (Sæt gerne 
flere krydser) 
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40 % af afdelingerne angiver, at deres region ikke som hovedregel slår alle stillinger op som 
fuldtidsstillinger. Det synes særligt at gælde Region Syddanmark og Region Midtjylland. 

Det siger medlemmerne 

14 % af FOAs deltidsansatte medlemmer, svarende til 9 % af alle medlemmer, ønsker i dag 
at gå op i tid. I 2007 var det 19 %.  

75 % af disse medlemmer har allerede henvendt sig til deres leder med dette ønske. 7 ud af 
10 har dog efterfølgende fået afslag fra deres leder. På trods af trepartsaftalen kan de ikke 
komme op i tid. 

I 2007, før aftalen trådte i kraft, var det til sammenligning 32 % af de deltidsansatte som 
havde talt med deres leder om at få flere timer.  

Tre ud af fire FOA-medlemmer (74 %) er enten tilfredse eller meget tilfredse med de 
tidspunkter, hvor de møder og får fri fra arbejde. 18 % er utilfredse eller meget utilfredse. 8 
% svarer ”hverken eller”. 

Figur 3. Er du tilfreds med de tidspunkter, hvor du møder og får fri fra arbejde? 
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4 ud af 10 (40 %) ville ønske, at de i højere grad kunne bestemme, hvornår de møder og 
får fri fra arbejde. 46 % ønsker ikke i højere grad at kunne bestemme, hvornår de møder 
og får fri fra arbejde. 15 % svarer ”ved ikke”. Det ses i figur 4 nedenfor. Der er en lidt 
højere andel af de ansatte på daginstitutioner, der i højere grad ønsker at kunne bestemme, 
hvornår de møder og får fri (52 %). 

Figur 4. Ville du ønske, at du i højere grad kunne bestemme, hvornår du møder og får fri 
fra arbejde? 
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De følgende tabeller viser øvrige svar fra afdelingerne og medlemmerne fra de aktuelle 
undersøgelser. 

Tabel 5. Efter § 6, stk. 1, i aftalen mellem RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og 
KTO om deltidsansattes adgang til et højere timetal, kan (lokale) repræsentanter for bl.a. 
FOA henvende sig til en region og anmode om et møde, hvis de vurderer, at kommunen ikke 
efterlever aftalen.   

Har I henvendt jer til jeres region på den baggrund? 

 Respondenter Procent 

Ja 1 6,7% 

Nej 14 93,3% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 15 100,0% 
 

Tabel 6. Opslår jeres region som hovedregel alle stillinger som fuldtidsstillinger? 

 Respondenter Procent 

Ja? hovedreglen er opslag på fuld tid 4 26,7% 
Nej? hovedreglen er ikke opslag på fuld tid i vores 
region 6 40,0% 

Ved ikke 5 33,3% 

I alt 15 100,0% 
 

Tabel 7. Følgende afdelinger har deltaget: 

Afdeling, tekst: 
FOA Århus 



FOA Randers 
FOA Horsens 
FOA Holstebro 
FOA Esbjerg 
FOA Viborg 
FOA Lillebælt 
FOA Odense 
FOA Svendborg 
FOA Aalborg 
FOA Frederikshavn 
FOA Thisted-Morsø 
FOA Nordsjælland 
FOA Bornholm 
FOA Vejle 
FOA Køge 
PMF København Syd 
LFS 
 

Tabel 8. Kunne du tænke dig en anden arbejdstid, end du har i dag (her tænkes på antal 
timer)? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center 

Rådhus 
ol. 

Daginst 
ol. 

Syge-
hus  

Behand.-
psyk. 

Social-
psyk. Andet 

FOA i 
alt 

Ja, jeg vil gerne 
arbejde flere 
timer om ugen 
end jeg gør i 
dag 8% 13% 3% 11% 5% 15% 3% 7% 9% 
Ja, jeg vil gerne 
arbejde færre 
timer om ugen 
end jeg gør i 
dag 11% 10% 14% 22% 17% 10% 21% 18% 14% 
Nej, jeg er 
tilfreds med 
min arbejdstid 82% 76% 83% 67% 78% 75% 76% 75% 77% 

I alt 360 529 59 144 223 48 96 239 1.698 
Ser man udelukkende på de 1.035 deltidsansatte i undersøgelsen, ønsker 14% at arbejde flere timer i ugen end de 
gør i dag. 

Tabel 9. Har du spurgt ledelsen/arbejdsgiveren, om du kan komme op i tid? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center 

Rådhus 
ol. 

Daginst 
ol. 

Syge-
hus  

Behand.-
psyk. 

Social-
psyk. Andet 

FOA i 
alt 

Ja 63% 72% 50% 75% 67% 57% 100% 71% 70% 
Nej 26% 20% 50% 13% 25% 43% 0% 24% 22% 
Vil spørge 11% 9% 0% 13% 8% 0% 0% 6% 8% 
I alt 27 71 2 16 12 7 3 17 155 
Dette spørgsmål er kun stillet til de i alt 9 % af medlemmerne som ønsker at komme op i tid. Blandt de 
deltidsansatte i denne gruppe, har 75 % af medlemmer spurgt deres leder, om de kan komme op i tid. 

Bemærkning: Af de 108 (70 %), som siger Ja i skemaet, svarer 69 %, at de ikke er blevet stillet i udsigt at komme 
op i tid, 15 % svarer ja til at de er blevet stillet i udsigt at komme op i tid og 16 % svarer ved ikke. 

Tabel 10. Er du tilfreds med de tidspunkter, hvor du møder og får fri fra arbejde? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center 

Rådhus 
ol. 

Daginst 
ol. 

Syge-
hus  

Behand.-
psyk. 

Social-
psyk. Andet 

FOA i 

alt 

Meget 
utilfreds 15% 14% 10% 11% 12% 6% 14% 14% 13% 
Utilfreds 4% 5% 2% 7% 4% 15% 7% 6% 5% 
Hverken eller 6% 6% 9% 10% 9% 9% 6% 13% 8% 



Tilfreds 41% 42% 39% 55% 44% 47% 39% 33% 42% 
Meget tilfreds 33% 34% 41% 18% 32% 23% 34% 34% 32% 
Ved ikke 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

I alt 360 529 59 143 223 47 96 239 1.696 
 

Tabel 11. Ville du ønske, at du i højere grad kunne bestemme, hvornår du møder og får fri 
fra arbejde? 

 
Hjemme-

pleje 
Pleje-
center 

Rådhus 
ol. 

Daginst 
ol. 

Syge-
hus  

Behand.-
psyk. 

Social-
psyk. Andet 

FOA i 

alt 

Ja 35% 40% 32% 52% 40% 55% 35% 41% 40% 
Nej 49% 46% 63% 36% 44% 36% 52% 43% 46% 
Ved ikke 16% 14% 5% 13% 16% 9% 13% 16% 15% 
I alt 360 528 59 143 223 47 96 239 1.695 
 

 


