Går du i en deltidsstilling?
Ønsker du større stilling?
omtanke

solidaritet

samhold

Over 600 000 mennesker jobber deltid i Norge. Blant sysselsatte kvinner
jobber hele 44 prosent deltid.
Deltidsarbeid, frivillig eller ufrivillig, får
store konsekvenser for framtidig inntekt
som pensjon, fødselspenger og sykepenger
ved langtidssykdom.

søker kan du fremme sak for tvisteløsnings
nemnda. Frist for dette er fire uker etter
ansettelse. Du fremmer selv saken, men
med en tillitsvalgt og ei fagforening i
ryggen får du hjelp.

Er du en av dem som jobber ufrivillig deltid?
Det kan kanskje Fagforbundet gjøre noe
med.
Ønsker du å jobbe mer, ta kontakt med
tillitsvalgt på arbeidsplassen og fagfor
eninga der du bor. Tariffavtalene både i KS,
Spekter, Oslo kommune og i sammenlign
bare områder i arbeidsgiverorganisasjonen
Virke sier at virksomhetene i hovedsak skal
ansette folk i full stilling. Fagforbundet vil
gjerne hjelpe deg.

Hva er fortrinnsrett?

Hvordan foregår en tvistesak?
• Forbered deg i god tid.
• Hold tidsfristen!
• Nemnda avslår saker selv om de kommer
én dag etter fristen.
• Arbeidsgiver vurderer krav om fortrinnsrett før tilsetting.
• Sørg for at all dokumentasjon er til
gjengelig; timelister, arbeidsavtaler du
har hatt, og utskrift fra e-poster/brev som
har betydning for saken. Ta kontakt med
din tillitsvalgt/fagforening for å få hjelp
og veiledning.

Gjennom en generell søknad kan du gjøre
arbeidsgiver oppmerksom på at du ønsker
fortrinnsrett ved ledighet i stilling.

Opplysninger om tvisteløsningsnemnda
finner du på www.arbeidstilsynet.no

Skriv brev til personalavdelingen, med
følgende opplysninger:
1. Navn og nåværende stillingsprosent.
2. Hvor du jobber.
3. H
 vor stor stillingsandel du kan tenke deg.

Når har du krav på fast ansettelse?

Har du en 35 prosent fast hjelpepleier
stilling og arbeidsgiver lyser ut en 100
prosent stilling, mener Fagforbundet at
du har fortrinnsrett.
Søk på den ledige stillingen, og minn
arbeidsgiver på at du har levert en generell
søknad om fortrinnsrett.
Ansetter arbeidsgiver likevel en ekstern

Har du lav, fast stillingsbrøk, men jobber
mye ekstra?
Er du en av dem som bruker tid og krefter
på å sjekke om det er ledige vakter?
Går du mange ekstravakter?
Har du gjort dette over flere år?
Arbeidsmiljølovens § 14-9, 5 sier følgende:
«… Arbeidstaker som har vært sammen
hengende midlertidig ansatt i mer enn fire
år …, skal anses som fast ansatt.»
Det er viktig å dokumentere hvor mye du
har jobbet.

Skaff deg alle timelister for fire år tilbake,
og regn ut hvor mye du har jobbet i
gjennomsnitt. Send en generell søknad til
din arbeidsgiver, med henvisning til loven.
Får du et negativt svar på søknaden, kan
du få en juridisk vurdering av saken din.
Dette skal fagforeninga di hjelpe deg med.
Rådfør deg med tillitsvalgt og fagforening.
Det kan være vanskelig å få en hel stilling
på samme arbeidsplass.
Fagforbundet mener at arbeidstakere må
være fleksible og kunne jobbe på flere
arbeidsplasser eller etater.
Fagforbundet er opptatt av å finne
løsninger som du kan bli fornøyd med
og som er mulig å gjennomføre.

Hele stillinger
På mange arbeidsplasser hevder arbeids
giver at hele stillinger er uforenelig med
turnus.
Fagforbundet er uenig i det.
Fagforbundet mener derimot at det finnes
muligheter og løsninger på disse utfordring
ene, innenfor gjeldende lov- og avtaleverk.
Fagforbundet er opptatt av at belastningen
av ubekvemme vakter skal være lik for alle
ansatte. Deler alle på å jobbe ubekvemme
vakter, vil flere kunne oppnå hel stilling.
Fagforbundet har vunnet flere saker som
berører hele, faste stillinger, mest kjent
er Granvindommen.
Du kan lese om den her:
http://oss.fagforbundet.no/tema/
Dommen%20har%20falt/?article_
id=38315
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Telefon:........................................................................................................................................................

Din tillitsvalgte er:
............................................................................................................................................................................

Telefon:........................................................................................................................................................
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Din fagforening er:

Du kan melde deg inn med SMS.
Send Fagforbundet medlem til 1980
Sterkere med – enn uten!

www.fagforbundet.no
Pb. 7003 St. Olavs plass, N-0130 OSLO

