FOKUS PÅ FULDTID
Til de faglige organisationers lokale forhandlingsberettigede parter på det kommunale område
KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet besluttede i overenskomsten fra 2018 at samarbejde om,
at langt flere kommunale medarbejdere går op i tid eller bliver ansat på fuldtid. Nu sætter vi gang i en fælles indsats,
der skal række ud og forankres i alle 98 kommuner.
Den 4. juni sender KL og Forhandlingsfællesskabet et brev til alle hoved-MED-udvalg. I brevet fortæller vi om
indsatsen og beder hovedudvalgene om at tage stilling til, om de vil være en af 15 såkaldte nøglekommuner.
Nøglekommunerne skal tage de første skridt sammen med konsulenter fra både KL og Forhandlingsfællesskabet til
at finde holdbare løsninger, der får flere op i tid eller på fuldtid.
Som lokal forhandlingsberettiget part ved I, at fuldtidsdagsordenen ikke er helt enkel. Ligestilling og et ordentligt
arbejdsmarked er fagpolitiske mærkesager. Når medarbejdere arbejder på deltid gennem et helt arbejdsliv, er
deres livsindkomst flere millioner kroner lavere end deres fuldtidsansatte kollegers. Det har stor betydning for
deres indbetaling til pension.
Men mange medlemmer er glade for at arbejde på deltid. Nogle kan ikke se, hvordan de skal få balancen mellem
arbejds- og privatliv til at gå op med flere timer. Andre oplever ikke, at de kan holde til at arbejde på fuldtid. 40
procent arbejder på deltid i kommunerne. 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. Deltidskulturen er opbygget gennem de sidste cirka 40
år, og der skal hårdt arbejde til for at ændre den.
Det er ikke første gang, parterne har haft fokus på at få flere op i tid eller på fuldtid i kommunerne. Aftalen om
deltidsansattes ret til højere timetal er et eksempel. Men hvor aftalen har givet den enkelte medarbejder en
mulighed for at få flere timer, må vi indse, at den har rykket meget lidt ved det generelle billede.
Derfor er de centrale parter enige om en ny tilgang til problemstillingen. KL og Forhandlingsfællesskabet vil
samarbejde med de 15 nøglekommuner om at udvikle handleplaner, dialogredskaber og andre værktøjer til at få
flere op i tid eller på fuldtid. Nøglekommunernes indsats bliver forankret i hoved-MED, og løsningerne skal findes
på arbejdspladserne: Det er fagchefer, lokale ledere, tillidsvalgte og medarbejdere, der sammen skal forsøge at
finde løsninger på de barrierer, der er for fuldtid eller højere timetal på deres arbejdspladser og fagområder.
Som lokal forhandlingsberettiget part har I stor indflydelse på, hvordan indsatsen kommer til at forløbe i
nøglekommunerne. I har vigtig viden om medlemmerne og faggrupperne. Og I kan hjælpe med at støtte de
tillidsvalgte, som spiller en vigtig rolle på de arbejdspladser, der er med til at finde løsninger. Derfor lægger de
centrale overenskomstparter op til, at der etableres partnerskaber mellem nøglekommunerne og jer. KL og
Forhandlingsfællesskabet vil kontakte jer, hvis en af jeres kommuner bliver nøglekommune med fokus på jeres
overenskomstgrupper.
Selvom jeres kommuner ikke melder sig som nøglekommune, er det muligt at brevet til hoved-MED alligevel
giver anledning til at fokusere på fuldtid. Formålet med dette brev er at sikre, at I ved, at brevet kommer og kan
forberede jer på en eventuel indsats på jeres område.
Vi håber, at I vil bakke op om indsatsen til gavn for både den enkelte og det samlede kommunale arbejdsmarked.
Vil du vide mere, så kontakt Jo Gadegaard på jg@forhandlingsfaellesskabet.dk eller 31 22 18 91. I kan også læse
mere på www.fuldtid.dk.
Venlig hilsen Jo Gadegaard, Forhandlingsfællesskabets projektleder for ”Fokus på fuldtid”
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Bilag 1: Fælles målsætning om fuldtid som det normale i kommunerne
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Bilag 2: Brev til kommunernes hoved-MED-udvalg
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Bilag 3: Projektorganisering
KL og Forhandlingsfællesskabet har nedsat en styregruppe for indsatsen med repræsentanter fra de faglige
organisationer og KL.
Derudover er der en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Du kan se hvem der
sidder i styregruppen og arbejdsgruppen her:

Styregruppen

Arbejdsgruppen

Asbjørn Andersen, FOA

Jo Gadegaard, Forhandlingsfællesskabet

Lise Ringgaard Have, BUPL

Julie Malene Eichstedt Sørensen, KL

Nina Vedel Møller, 3F

Kirstine Hougaard, KL

Dorthe Julie Kofoed, Ergoterapeutforeningen/Akademikerne
Peter Kirchhoff Larsen, HK
Niels Christian Nielsen, DSR
Jens Finn Christensen, SL
Jo Gadegaard, Forhandlingsfællesskabet
Kirstine Hougaard, KL
Charlotte Hougaard Clifford, KL
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Bilag 4: Tidsplan for ”Fokus på fuldtid”
Estimat juni 2020
Dato

Projektaktivitet

Mål med aktivitet

Målgruppe

6. februar
2020

Pressemeddelelse

Præsenterede parternes
fælles målsætning om flere
op i tid/på fuldtid.

Politikere, chefer, ledere og
tillidsvalgte i kommunerne samt
valgte og ansatte i fagforbund
og lokale fagforeninger.

Primo juni
2020

Brev til hoved-MED om indsats,
hjemmeside og tilmelding som
nøglekommune

Kendskab i alle kommuner
og 10-15 tilmeldte
nøglekommuner.

Medlemmer af hoved-MED i 98
kommuner (kommunaldirektør,
HR-chef,
udviklingskonsulent/MEDsekretær og tillidsvalgte).

Primo juni
2020

Hjemmesiden fuldtid.dk åbner

Kendskab og nysgerrighed i
alle kommuner og at sprede
erfaringer og løsninger.

Tillidsvalgte, ledere, chefer,
medarbejdere og lokale
politikere, fagforeningsansatte
og -valgte.

Juni 2020

Sparring med tre
”pilotkommuner” før
nøglekommune-forløbene
opstartes (København (SUF),
Odense og Albertslund kommuner)

At forbedre de
handleplaner, dialog- og
andre redskaber til
nøglekommuneforløbet.

KL og Forhandlingsfællesskabet

1. september
2020

Deadline for tilmelding som
nøglekommune

-

-

Medio
september
2020

Tilbagemelding til tilmeldte
kommuner om de er blandt de 15
nøglekommuner.

-

-

September
2020

Opstartskonference om blandt
andet svenske og norske tiltag og
erfaringer med ”heltid”

Kendskab, nysgerrighed og
engagement i alle eller
hovedparten af de 98
kommuner.

Medlemmer af hovedudvalgene
i alle kommuner.

September og
oktober 2020

Hoved-MED drøfter handleplan i
de 15 nøglekommuner med støtte
fra KL og Forhandlingsfællesskabet

Strategisk forankring og
målsætning i
nøglekommunerne.

Medlemmer af hovedudvalgene
i nøglekommunerne.

September og
oktober 2020

Inddragelse af de lokale
forhandlingsberettigede parter i
nøglekommunerne

Dialog om mål og rammer
for nøglekommunens
indsats.

De lokale
forhandlingsberettigede parter i
nøglekommunerne og
repræsentanter fra
nøglekommunerne.
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Dato

Projektaktivitet

Mål med aktivitet

Målgruppe

November
2020

Første workshop for udvalgte
arbejdspladser/fagområder i
nøglekommunerne

Engagement, ejerskab og
plan for at engagere øvrige
kolleger, tillidsvalgte og
ledere.

Nøglekommunens
projektgruppe bestående af
ledere, tillidsvalgte og eventuelt
menige medarbejdere.

April 2021

Tilmelding til anden bølge af
nøglekommuner: Brev til hovedMED-udvalgene om mulighed for at
tilmelde sin kommune til næste
bølge af nøglekommuner.

10-15 nye tilmeldinger.

Medlemmer af hoved-MED i 98
kommuner, det vil sige
kommunaldirektør, HR-chef og
udviklingskonsulent/MEDsekretær og tillidsvalgte.

Tilsagn eller afslag i slutningen af
april.
Maj og juni
2021

Evaluering af nøglekommunerne

Læring og engagement hos
1.
nøglekommunerne, KL og
Forhandlingsfællesskabet og
de øvrige kommuner.
2.

Fra august
2021 til første
kvartal 2022

Nyt nøglekommuneforløb: 10-15
nye nøglekommuner gennemgår
forløbet med drøftelser om
handleplan i hovedudvalg, dialog
med lokale
forhandlingsberettigede parter om
mål og rammer og workshops med
deltagere fra udvalgte
arbejdspladser/fagområder.

Spredning af erfaringer fra
første bølge og at opnå flere
succesfulde, lokale
løsninger, som får flere op i
tid eller på fuldtid.
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Deltagere fra
nøglekommunerne, MED og
chefer, lokale
forhandlingsberettigede
parter.
Tillidsvalgte, ledere, chefer,
politikere i 98 kommuner og
ansatte og valgte i de
faglige organisationer.

10-15 nye nøglekommuner.

