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Bilag 3: At være nøglekommune 

Nøglekommuner samarbejder med KL og Forhandlingsfællesskabet om at 

finde lokale løsninger til at få flere op i tid/på fuldtid.  

 

I samarbejdet vil KL og Forhandlingsfællesskabet bidrage med proceshjælp, 

viden om deltid/fuldtidsproblematikken og inspiration fra de ambitiøse norske 

og svenske fuldtidsindsatser og erfaringer fra andre danske kommuner. 

Nøglekommunerne deltager med den rette kernegruppe af medarbejdere, 

TR’ere og ledere, som med Forhandlingsfællesskabet og KLs støtte skal 

undersøge lokale barrierer mod fuldtid og finde løsninger og teste dem 

sammen med deres øvrige kolleger og ledere. 

 

Hvilke aktiviteter vil der være? 

Når I melder jer som nøglekommune indledes vores samarbejde med et 

bilateralt møde mellem jer og os i KL og Forhandlingsfællesskabet. Herefter 

arbejder I med at lave en handleplan for fuldtid i hoved-MED.  Derpå følger 

en fælles opstartsworkshop for alle nøglekommuner, og så gennemfører vi 

4-5 workshops over seks til ni måneder. 

 

Mellem workshopsene vil der være afprøvningsperioder, hvor deltagerne 

bruger redskaberne fra workshopsene til at inddrage de øvrige ledere og 

medarbejdere i arbejdet. Det kunne for eksempel være redskaber til at 

undersøge barrierer og til at prøve løsninger af såsom ændringer i 

organisering og bemanding. 

 

Det er vigtigt at understrege, at KL og Forhandlingsfællesskabet bidrager 

med procesfacilitering, redskaber og løbende understøttelse, men ikke 

kommer med færdige løsninger. Dem skal vi finde sammen igennem vores 

workshops og de lokale afprøvningsperioder.  

 

Hvor mange nøglekommuner er der plads til? 

Vi har plads til op til 15 nøglekommuner i projektet.  

 

Hvem fra nøglekommunerne skal deltage? 

I jeres kommune vælger I et eller gerne flere områder, som I vil fokusere på. 

Det kunne være ældre-sundhed, dagtilbud eller rengøring.  

 

Herefter udvælger I, i samarbejde med KL og Forhandlingsfællesskabet, de 

chefer, FTR’ere, institutionsledere og TR’ere, som skal indgå i den 

kernegruppe, der deltager i workshops og driver indsatsen lokalt blandt 

kolleger og øvrige ledere. Besætningen er et af de emner, vi kan drøfte på 

vores første, bilaterale møde. 

 

Kommunen skal også vælge en tovholder, for eksempel en HR-chef eller 

konsulent. 
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Hvor meget tid skal en nøglekommune afsætte? 

Vores workshops vil vare mellem en halv og en hel arbejdsdag. Vi tilstræber 

at de afvikles i perioden fra november 2020 – april 2021.  

 

Det første, bilaterale møde holder vi hos jer i den enkelte nøglekommune. 

De efterfølgende workshops bliver afholdt rundt i landet. 

Forhandlingsfællesskabet og KL vil samle nøglekommunerne i klynger, som 

gennemfører workshopsene sammen. På den led får deltagerne inspiration 

fra kolleger i andre kommuner, og vi hjælper spredningen af vores nye, 

fælles viden på vej fra start. Vi vil tilstræbe, at deltagernes rejsetid bliver så 

kort som muligt.  

 

Mellem de enkelte workshops vil der som sagt være lokale 

afprøvningsperioder. Det betyder, at I som nøglekommune skal afsætte tid til 

at arbejde inddragende med dagsordenen i afprøvningsperioderne. 

Medarbejdere og ledere på de arbejdspladser, der deltager aktivt i forløbet, 

skal altså have mulighed for at mødes og løse de opgaver sammen, som 

deltagerne fra kernegruppen har med tilbage fra seneste workshop.  

 

KL og Forhandlingsfællesskabet står klar til at rådgive og sparre med jer fra 

start til slut, også i afprøvningsperioderne.   

 

Nøglekommunerne bliver pionerer og det forpligter 

Udover at I får hjælpe til at finde lokale løsninger, får I som nøglekommune 

også en unik mulighed for at præge udviklingen af de værktøjer, som KL og 

Forhandlingsfællesskabet efterfølgende vil sprede til resten af landets 

kommuner.  

 

Sammen med jer vil vi finde ud af hvilke redskaber, der hjælper og luge ud i 

dem, der eventuelt måtte tage sig godt ud på papir men mindre godt i 

praksis. For at sikre spredningen af gode løsninger er det også vigtigt, at 

nøglekommunerne står til rådighed for at deltage i artikler og på konferencer 

og gerne selv er aktiv i videndelingen. 

 

Hvad skal I vide, når I tilmeldinger jer? 

Når I tilmelder jer, skal I fortælle os i KL og Forhandlingsfællesskabet hvilke 

områder, I gerne vil arbejde med som nøglekommune. Vi vil også gerne 

vide, om I har ambitioner om at udbrede eventuelle resultater til andre 

områder.  

 

I skal også kunne fortælle os, hvem jeres kontaktperson er, for eksempel en 

HR-chef eller konsulent.  

 

Til gengæld forventer vi ikke, at I allerede nu ved, hvem der skal være med i 

den kernegruppe, som skal deltage i workshopsene.  


