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Vedr.: En fremtid med fuldtid – KL- Invitation til webinar den 29. april 2022 

 

I februar 2020 blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om målsætningerne for en fælles ind-

sats for at få flere op i tid eller på fuldtid i kommunerne.  

 

I indsatsens indgår blandt andet et tæt samarbejde med 26 såkaldte nøglekommuner, KL og For-

handlingsfællesskabet om at udvikle lokale løsninger til at få flere fuldtidsstillinger eller flere 

timer i deltidsstillinger. Samarbejdet omfatter både forankring i MED og workshopforløb for ud-

valgte arbejdspladser. På workshopsene identificerer deltagerne fordele, barrierer og løsninger, 

der kan få flere til at arbejde flere timer. 

 

Nu får alle kommuner mulighed for at deltage i en række webinarer, hvor KL og Forhandlings-

fællesskabet sammen med flere af nøglekommunerne videregiver inspiration til og konkrete er-

faringer med at arbejde med fuldtidsindsatsen.  

 

Målgruppen for webinarrækken er repræsentanter i MED, ledere og tillidsvalgte, konsulenter og 

chefer i HR og udvikling og medarbejdere i faglige organisationer. Alle interesserede er vel-

komne. 

 

Det første webinar giver inspiration til hvordan man kommer i gang med en fuldtidsindsats og, 

hvordan man kommer godt fra start. 

• KL og Forhandlingsfællesskabet fortæller om baggrunden for fuldtidsindsatsen “EN 

FREMTID MED FULDTID” og giver en indføring i den arbejdsbog til MED-systemet 

som blev udsendt til medlemsorganisationerne den 16. december 2020 og som kan 

hjælpe kommuner i gang og sikre forankring i MED-systemet. 

• Lars Krarup, der er HR-specialkonsulent, fortæller, hvordan Hillerød Kommune er star-

tet med en fuldtidsindsats, hvordan de arbejder med den og giver sine gode råd videre til 

kommuner, der gerne vil i gang. Hillerød Kommune arbejder med fuldtidsindsatsen på 

dagtilbuds-, ældre- og rengøringsområdet. 

Webinaret varer ca. 45-50 minutter og kan følges live den 29. april kl. 10.00-10.50. Webinaret 

er gratis. 
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Tilmelding sker via dette link. 

 

Webinaret optages, og det er muligt at se optagelsen senere på Fuldtid.dk, hvis man ikke har 

mulighed for at være med på webinaret. 

 

Næste webinar er den 3. juni kl. 10-10.50. Nærmere information herom vil blive udsendt på et 

senere tidspunkt.  

 

De kommende webinarer vil fokusere på fagområder (i første omgang ældreområdet og dagtil-

bud) og emner som f.eks. vagtplanlægning. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Martin Nielsen 
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