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Fælles målsætning: Frem mod fuldtid som det normale udgangspunkt i kommunerne 

Kære formand, næstformand og øvrige medlemmer af kommunens Hoved-MED-udvalg. 

KL og Forhandlingsfællesskabet igangsætter nu en ambitiøs, fælles indsats, der skal sikre, at langt flere 
kommunale medarbejdere går op i tid/ansættes på fuldtid. 

Baggrund for indsatsen 
40 procent af medarbejderne i den kommunale sektor arbejder i dag på deltid. For nogle grupper er det 
er særligt udbredt, det gælder blandt andet i ældre- og sundhedssektoren (8 ud af 10), på børneområdet 
(5 ud af 10) og inden for andre overvejende kvindefag som rengørings- og husassistenter og lignende. 

Den udfordring vil parterne sammen tage fat på med respekt for, at en så stor forandring kræver tid og 
derfor ikke forventes at blive indfriet på kort sigt. Den mangeårige tradition for deltid på arbejdspladserne 
hos både arbejdsgivere og medarbejderne vil KL og Forhandlingsfællesskabet i fællesskab udfordre og 
finde løsninger på sammen med jer. 

En øget fuldtidsbeskæftigelse i kommunerne har både samfundsmæssige og ligestillingspolitiske for-
dele — og samtidig fordele for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Ligeledes er det en central 
løsningsbrik på arbejdskraftmanglen nu og i fremtiden og i målet om et attraktivt arbejdsmarked. Det er 
med andre ord en vigtig samfundsdagsorden, hvor kommunerne er i centrum. 

Den fælles målsætning 
KL og Forhandlingsfællesskabets langsigtede ambition er et kommunalt arbejdsmarked med fuldtid som 
det normale udgangspunkt med mulighed for deltid. Derfor igangsætter vi en proces for at finde lokale 
og holdbare løsninger på at få flere op i tid/på fuldtid. Som et led heri opfordres til, at stillinger som 
udgangspunkt opslås på fuldtid med mulighed for deltid baseret på hensyn til den enkelte medarbejder 
og opgaveløsningen. 

Vi ved, at mange af jer allerede har været og er gang med at få flere op i tid/på fuldtid, og at det er en 
kompleks opgave. Vi tror på, at vi med denne samlede indsats og med inspiration fra erfaringerne i 
Norge og Sverige kan lykkes med at opnå vigtige resultater i fællesskab. For der er store gevinster at 
hente — både i løsningen af rekrutteringsudfordringerne og for den enkelte medarbejders livsindkomst 
og pension. 

I kan læse mere om baggrunden for indsatsen og den fælles målsætning i bilag 1: Parternes fælles 
målsætningspapir. 

Hvad går indsatsen ud på? 
Indsatsen er tilrettelagt i flere "bølger". Alle 98 Hoved-MED-udvalg vil få adgang til skabeloner til hand- 
leplaner, der skal understøtte arbejdet med at få flere op tid/på fuldtid. 

Fra september 2020 får vi brug for 10-15 nøglekommuner, som vil indgå i tæt samarbejde med KL og 
Forhandlingsfællesskabet om at finde lokale løsninger, der fører til, at flere medarbejdere går op i tid/på 
fuldtid. 
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Nøglekommunernes arbejde vil løbe fra september 2020 til april 2021. Når nøglekommunernes arbejde 
er afsluttet, igangsættes anden bølge med 15-20 kommuner. 

KL og Forhandlingsfællesskabet sikrer, at erfaringer, viden og resultater bliver delt med alle 98 kommu-
ner bl.a. via vores hjemmeside www.fuldtid.dk, der vil blive lanceret i juni 2020. Derudover planlægges 
en større konference om fuldtidsindsatsen for alle kommuner, der formentlig vil afholdes i efteråret 2020. 

Hvis I ikke ønsker at deltage som nøglekommune, vil vi fra KL og Forhandlingsfællesskabets side op-
fordre til, at I alligevel engagerer jer i vores fælles målsætning på dette område. KL og Forhandlingsfæl-
lesskaet vil i den forbindelse have fokus på videndeling til alle 98 kommuner.  I  kan læse mere om, 
hvordan I kan få inspiration fra indsatsen til arbejdet i jeres egen kommune i bilag 2: Hvis man ikke er 
nøglekommune. 

Vil I være en del af de første nøglekommuner, der baner vejen? 
Nøglekommuner samarbejder med KL og Forhandlingsfællesskabet om at finde lokale løsninger. KL og 
Forhandlingsfællesskabet bidrager med proceshjælp, viden om deltids-/fuldtidsproblematikken og inspi-
ration fra blandt andet Norge og Sverige. Nøglekommunerne deltager med den rette kernegruppe af 
medarbejdere, TR'ere og ledere, som skal undersøge lokale barrierer mod fuldtid og finde løsninger 
sammen med deres øvrige kolleger og ledere. 

Nøglekommunernes kernegrupper deltager i 4-5 workshops i perioden fra november 2020 — april 2021. 
Mellem de enkelte workshops afprøver kernegrupperne metoderne og redskaberne fra workshopsene 
lokalt. KL og Forhandlingsfællesskabet rådgiver og støtter kernegrupperne, også mellem workshop-
sene. 

Nøglekommuner vælger selv, om de deltager med et enkelt eller flere fagområder. 

Udover at finde lokale løsninger, får I som nøglekommune en unik mulighed for at præge udviklingen af 
de redskaber, som KL og Forhandlingsfællesskabet vil sprede til resten af landets kommuner. Samtidig 
forpligter nøglekommuner sig til at dele viden, erfaringer og resultater med de øvrige kommuner. 

I kan læse mere om, hvad det konkret indebærer at være nøglekommune i bilag 3: At være nøglekom-
mune. 

Kunne I tænke jer at være en af de 10-15 nøglekommuner? Så kontakt os senest d. 28. august på: 

Julie Malene Eichstedt Sørensen, jmeskl.dk, Tlf.: 3370 3905 

Jo Gadegaard, jciforhandlinqsfaellesskabeldk,Tlf.: 4697 2407 

Vi glæder os til at sætte indsatsen i gang sammen med jer alle og håber, at mange af jer har lyst til at 
deltage! 

København d. 03/06-20 

For KL For Forhandlingsfælleskabet 

Mona Striib 
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