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Vedr.: Viden på tværs – vpt.dk - går i luften 1. juni 2016 
 

Den 1. juni 2016 går KL og Forhandlingsfællesskabet i luften med et nyt fælles website – 

www.vpt.dk - viden på tværs. 

 

Vpt.dk henvender sig til kommunale medarbejdere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillids-

repræsentanter, som dagligt og med stort engagement udvikler deres arbejdspladser og arbejds-

opgaver. Fremover vil den målgruppe kunne få nyheder, værktøjer og inspiration fra forskellige 

arbejdspladser og fagområder samt fra det personalepolitiske område. 

 

Vpt.dk er bygget op omkring fem kommunale fagområder: ældre og sundhed, børn og unge, bor-

gere med særlige behov, borgerservice, beskæftigelse, kultur og teknik samt personalepolitiske 

emner. 

 

Vpt.dk vil blive opdateret dagligt og bringe historier via opsøgende journalistik, ugentlige ny-

hedsbreve og være at finde på Facebook, Linkedin og Twitter.  

 

Indholdet på vpt.dk kommer blandt andet fra projekter og aktiviteter som gennemføres af parterne 

i fællesskab fx Fremfærd-projekter, projekter mellem KL og organisationerne og projekter mel-

lem KL og Forhandlingsfællesskabet, herunder Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommu-

nerne (SPARK) og Parternes UddannelsesFællesskab (PUF). 

 

Redaktionen på www.vpt.dk er allerede nu på udkig efter gode historier og projekter, som andre 

kan have gavn af. Redaktionen kan kontaktes på redaktion@vpt.dk og på 40440885. 

 

KL og Forhandlingsfællesskabet står bag udvikling og finansiering af www.vpt.dk, som blev af-

talt ved OK-15. Vpt.dk erstatter pr. 1. juni 2016 personaleweb.dk, fremfaerd.dk og kompeten-

ceweb.dk. 

 

KL og Forhandlingsfællesskabet vil i samarbejde med redaktionen i resten af 2016 arbejde for at 

udbrede kendskabet til vpt.dk, fx gennem kontakt til organisationer, kommuner, fagblade samt 

en række øvrige markedsføringstiltag. 
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Yderligere oplysninger om www.vpt.dk fås ved henvendelse til Lars Daugaard, ld@forhandlings-

faellesskabet.dk eller 33 47 06 25. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Lars Daugaard 
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