
Fjell kommune har utvidet systemet for turnusplanlegging med en nettbasert løsning for vikarinnhenting og registrering av 
timelister. Blant gevinstene er tidsbesparelser, bedre oversikt over personalsituasjon og fravær, og en mer rettferdig fordeling 
av ekstravakter. 

Omsorgssektoren i Fjell kommune har mange års erfaring 
med å jobbe strukturert og bevisst med turnusplanlegging, 
blant annet for å finne turnusordninger som kan bidra til 
å øke de ansattes stillingsprosenter. De har benyttet det 
samme verktøyet for arbeidstidsplanlegging siden 2004, 
og hatt så gode erfaringer at de i 2008 bestemte seg for 
å utvide løsningen med en modul for nettbasert innhenting 
av ekstravakter og vikarer. 

– Med Notus Portal i Visma Enterprise har det blitt mye 
lettere å skaffe ekstravakter, forteller Anne Marie Halleraker. 
Hun er prosjektleder i staben til Omsorgssjefen, og har 
systemansvaret for Notus Portal i kommunen. 

Langsiktige vakter på web

- Før vi tok i bruk elektronisk innhenting av vikarer brukte 
vi masse tid på telefonen. Det var vanskelig å få tak i folk 
på første forsøk. Ansatte er ikke alltid like tilgjengelige  
for ekstraarbeid, og direkteoppringninger på telefonen 

kan forståelig nok oppleves ubehagelig. Nå publiserer vi 
langsiktige ledige vakter på nettet. Ansatte og vikarer kan 
dermed gå inn der og plukke akkurat de ledige vaktene 
som er mest interessante og passer best for dem.  
Dermed har alle like stor rett og den samme muligheten 
til å melde seg. De eksterne vikarene må være mer ak-
tive med å undersøke hva som legges ut, og opplever det 
også selv som en fordel å måtte bli mer bevisste  
på å skaffe seg vakter, forteller Anne Marie Halleraker. 

Kortsiktige vakter på SMS

For å dekke de kortsiktige og mer umiddelbare vikarbehovene 
sendes nå forespørslene på SMS. Dermed slipper både 
administratorene og medarbeiderne ubehaglige telefoner. 
Avtalen er at dersom den forespurte ikke svarer innen 
spesifisert tid betyr det at vedkommende ikke har anledning 
til å stille. 
– Når det blir mindre belastende å si nei dempes presset 
på de ansatte, og motivasjonen for å si ja en annen gang 
når tidspunktet passer bedre øker, tror prosjektlederen.  

Effektiv innhenting og administrasjon 
av ekstravakter

- Ansatte og vikarer kan ”shoppe” ledige vakter på web og bli varslet om vakter 

som haster på SMS, sier prosjektleder Anne Marie Halleraker i Fjell Kommune



« Jo flere enheter i kommunen som tar i bruk løsningen,  

jo større effektivitetsgevinster får vi! »

Bedre oversikt over personalsituasjonen

Hele omsorgsavdelingen i Fjell kommune bruker Notus 
Portal. Det vil si 318 ansatte fordelt på 214 årsverk,  
og dessuten vikarer som jobber på timebasis. Omsorgs-
avdelingen omfatter hjemmesykepleien, sykehjem, 
samt omsorgsboliger og dagsenter for eldre eller psykisk 
utviklingshemmede.

I tillegg benyttes løsningen av kommunens sosialavdeling 
og legevakt, og snart skal den også testes ut av kulturskolen.

– Jo flere enheter i kommunen som tar i bruk løsningen, 
jo større effektivitetsgevinster får vi. Og det er ikke bare 
vi som arbeider med å fylle opp ekstravakter som merker 
fordelene. Lønningsavdelingen sparer mye tid på å få 
timelistene som ferdige filer rett inn i økonomisystemet, 
forteller systemansvarlig.

– Hos oss i omsorgssektoren merker vi at løsningen har 
gjort oss mye mer bevisste på hvordan vi fører både 
timer og fravær. Innføringen av systemet har vært  
en læringsprosess, og vi har fått en kvalitetsheving på 
utlønningen fordi vi har blitt mer nøye på avviksføringen. 
Det å ta i bruk løsningen har også gitt oss mer kunnskap 
om hva kostnadene våre går til, hva slags type vikariater 
vi har, samt hvor mye ressurser vi trenger for å dekke 
opp eksempelvis ferieavvikling, sykefravær og permisjoner. 
Og med bedre statistikk får vi også bedre oversikt over 
personalsituasjonen. Dette er svært nyttig. Vi har for 
eksempel oppdaget at noen av vikarene våre ender 
opp med å jobbe tilnærmet full stilling. Da kan det være 
aktuelt å ansette noen som faste vikarer, slik at vi kan 
knytte gode folk tetter til oss selv om vi ikke kan øke 
grunnbemanningen, avslutter Anne Marie Halleraker. 

Kunde: 
Fjell kommune

Fakta:
• Ca. 1700 ansatte
• 21 800 innbyggere
• Moderne øysamfunn
 ett kvarter vest for
 Bergen

En raskt voksende
kommune med stor 
tilflytting og et ekspansivt 
næringsliv basert på olje, 
teknologi og service. 
Kommunen har fastlands-
forbindelse til Bergen og 
kommunesenteret ligger 
på Straume.

Programvare 
fra Visma:
• Visma Enterprise
 Notus Turnusplan
• Visma Enterprise
 Notus Portal
• Unique Økonomi
• Unique Ansatt

Problem
• Kommunen trenger ansatte og vikarer til å dekke vakter  
 som blir ledige grunnet sykefravær, permisjoner, ferie-
 avvikling og annet fravær
•  Administrativt personale bruker mye tid på administrasjon
 av ekstravakter
• Ansatte og vikarer opplever ekstravaktforespørsler 
 på telefon som belastende 

Løsning
• En modul til turnussystemet som gjør det mulig å legge
 ut ledige vakter på web og sende forespørsler via SMS
• Ansatte og vikarer registrerer timelister via web
 som så overføres elektronisk til lønnssystemet 

Resultat
• Administrasjonen av ekstravakter tar mindre tid
• Ansatte og vikarer kan «shoppe» de ekstravaktene 
 som passer dem best på web
• Bedre oversikt og statistikk over fravær og vikarbehov
• Økt spesifikasjonsnivå og kvalitet på lønnsgrunnlag

Alltid oppdatert på nettet!
www.visma.no/enterprise
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