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Bilag 2 – Hvis man ikke er nøglekommune 

Selvom I ikke deltager som nøglekommune, vil vi fra KL og Forhandlingsfæl-

lesskabets side opfordre til, at I engagerer jer i vores fælles målsætning om 

at få flere medarbejdere op i tid/på fuldtid. Vi har et fælles ansvar for at løse 

de rekrutterings- og ligestillingsudfordringer, vi står overfor, så vi kan frem-

tidssikre det kommunale arbejdsmarked.  

 

KL og Forhandlingsfællesskabet vil stå til rådighed for sparring og rådgivning 

og vil løbende fortælle jer om indsatsens resultater, erfaringer og løsninger 

til alle 98 kommuner. I efteråret 2020 får I mulighed for at deltage i vores 

konference for samtlige 98 kommuner. I inviteres til at høre om gode erfarin-

ger og resultater fra lignende initiativer i Norge og Sverige, og I bliver præ-

senteret for det pågående arbejde i nøglekommunerne. 

 

Derudover kan I arbejde aktivt med dagsordenen og holde jer opdateret ved 

for eksempel at gøre følgende: 

 

• Igangsætte et arbejde med at lave en handleplan for, hvordan I får 

flere op i tid/på fuldtid i jeres kommune. KL og Forhandlingsfælles-

skabet leverer skabeloner til handleplaner, som kan tilpasses lokale 

forhold og behov. Handleplanerne præsenteres på konferencen i ef-

teråret og på hjemmesiden www.fuldtid.dk. 

 

• Følge med i de konkrete procesværktøjer, dialogredskaber og meto-

der til at få flere op i tid/på fuldtid, som vi løbende deler med jer på 

vores hjemmeside. Her kan I holde jer opdateret på de nyeste tiltag, 

se hvordan fordelingen mellem deltid og fuldtid er i jeres kommune 

og søge inspiration til, hvordan I kan arbejde med målsætningen. 

 

• Være med i anden bølge. Når arbejdet med nøglekommunerne af-

sluttes i midten af 2021, åbner KL og Forhandlingsfællesskabet for 

næste bølge, hvor flere kommuner vil kunne få en ekstra hjælpende 

hånd til at sætte bevægelsen mod fuldtid i gang. I anden bølge ar-

bejdes videre med dagsordenen på baggrund af erfaringer og løs-

ninger fra nøglekommunerne. Mere information og besked om hvor-

dan I tilmelder jer kommer i første halvdel af 2021 blandt andet på 

hjemmesiden. 

 

Derudover er I altid velkomne til at ringe til Forhandlingsfællesskabet og KLs 

konsulenter på opgaven Jo Gadegaard og Julie Malene Eichstedt Sørensen. 

Vi kan svare på spørgsmål om indsatsen og give gode råd til en lokal ind-

sats. 

 

Jo Gadegaard, Forhandlingsfællesskabet: 46972407 

Julie Malene Eichstedt Sørensen, KL: 33703905 


