13. juli 2016

Invitation til næstformandsmøde for MED-hovedudvalg
Kære næstformænd og andre MED-repræsentanter
FTF, OAO og FOA inviterer dig igen til netværksmøde for næstformænd i MED-hovedudvalget. Der er
mulighed for, at yderligere medarbejderrepræsentanter kan deltage i netværksmødet. Du kan derfor
invitere et hovedudvalgsmedlem således, at I repræsenterer henholdsvis FTF, OAO og FOA - dog højest
med én fra hver.
Møderne afholdes:
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 9.00 - 15.00 (Sjælland, øerne og Bornholm)
Mødet afholdes hos BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup.
Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 10.00 - 16.15 (Jylland og Fyn)
Mødet afholdes hos HK Midt, Vesterballevej 3A, Snoghøj, 7000 Fredericia
Er du forhindret i at deltage i det nærmeste møde er det muligt at deltage i det andet.
Vi har fået Rasmus Willig til at komme med et oplæg på næstformandsmøderne om ytringsfrihed og
tavshedskultur. Rasmus Willig er lektor og Ph.d. og har skrevet flere bøger om ytringsfrihed, tavshedskultur
og mulighed for kritik i den kommunale sektor, senest bogen “Afvæbnet kritik”. Se www.rasmuswillig.dk.
Dagens program vil desuden bl.a. indeholde oplæg om ledelse og styring af kommunerne, orientering om
aktuelle emner samt mulighed for erfaringsudveksling. Det endelige program vil blive udsendt op til mødets
afholdelse.
Har du noget aktuelt fra din kommune, som kunne være godt for andre at vide, hører vi meget gerne fra
dig inden mødet.
FTF, FOA og OAO afholder mødeudgifterne. Der søges om tjenestefri uden løntræk. FTF, FOA og OAO
yder ikke godtgørelse for løntræk. Der kan være lokale aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanter.
FTF yder refusion for transport til sine repræsentanter, se om vilkår her.
Tilmelding til næstformandsmøderne skal ske senest fredag den 16. september 2016. Du
kan tilmelde dig direkte på www.oao.dk - klik ind på ”Arrangementer”.
Har du yderligere spørgsmål til, hvordan du bliver tilmeldt, er du velkommen til at kontakte sekretær Pia
Hendrichsen på mailadressen ph@oao.dk.
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