MED-konference 2017
10 år efter kommunalreformen – hvad nu?

Roger Buch, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mener, at fremtiden for
de offentlig ansatte på en gang er kulsort og rosenrød.
Roger Buch taler dels om et Danmark, der er gået reformamok, men også om en gylden
mulighed for et magtskifte på arbejdsmarkedet, som kan få medarbejderne, fagligheden og
trivsel tilbage i centrum.
Kom og hør Roger Buch, nogle lokale aktører, en formand – og dig selv og dine kolleger!

Vi afholder konferencen over 3 dage 3 forskellige steder i landet – med samme
program.
Mandag den 28. august – Quality Hotel, Høje-Taastrup, Bodil Otto, formand for
OAO er vært
Onsdag den 30. august – IBC Kolding – Bente Sorgenfrey, formand for FTF er vært
Torsdag de 31. august – Park13 Danmarks Japanske Have Aarhus – Dennis
Kristensen, formand for FOA er vært

Hvor og hvornår passer det bedst for medarbejderrepræsentanterne i jeres MEDhovedudvalg?
I kan nu tilmelde jer på OAO’ hjemmeside www.oao.dk – klik på ’Arrangementer’.
Der vil være kaffe og morgenbrød fra kl. 9.30 – konferencen afholdes kl. 10.00 – 15.30
Dagen vil være delt op, således, at der er mulighed for, at I kan drøfte oplæggene med de
øvrige konferencedeltagere og jeres lokale kolleger undervejs.
I lighed med sidste års konferencer vil der være mulighed for at afslutte dagen med intern
drøftelse i jeres eget MED-hovedudvalg.

Det med småt:
Du skal som medarbejderrepræsentant spørge din leder om frihed uden løntræk til at deltage i
konferencen. Vi opfordrer dig til, at dette afklares med ledelsen så hurtigt som muligt af hensyn til
arbejdets tilrettelæggelse den konkrete dag.
For frikøbte bør det tilstræbes, at deltagelse i konferencen ligger inden for den tid, hvor
repræsentanten er frikøbt.
Hvis kommunen/regionen ikke vil give frihed med løn til deltagelse, bedes du kontakte din faglige
organisation. LO-gruppen og FTF har ikke mulighed for at dække et eventuelt løntab.

Det praktiske:
Deltagerbetaling er 600 kr. per deltager.
For andre deltagere end MED-hovedudvalgsmedlemmer og organisationsrepræsentanter fra FTFog LO-organisationer betales 950 kr. per deltager.
Sidste tilmeldingsfrist er den 14. august, ved afmelding efter denne frist opkræves fuld
deltagerbetaling.
Ved tilmelding skal du bruge din kommunes/regions EAN-nummer, hvis det er dem, der skal betale
dit deltagergebyr.
FTF betaler transporten for FTF-repræsentanter i MED-hovedudvalget. Læs om reglerne på FTF’s
hjemmeside under kørselsgodtgørelse.

Her er det:
Quality Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup
IBC Kolding, Birkemosevej 1, 6000 Kolding
Park13 Danmarks Japanske Have, Randersvej 395, 8200 Aarhus N

Vi udsender det endelige program, så snart vi har alle oplægsholdere på plads.

Er der noget du mangler at vide om konferencen?
Så er du velkommen til at kontakte:
Lars Kehlet Nørskov // lakn@ftf.dk
Sanne Kjærgaard Nikolajsen // skni@foa.dk
Rasmus Borup Nielsen // rbn@oao.dk

