MED-konference
2018

Kære medarbejderrepræsentant
i hovedudvalget
FTF, OAO og FOA inviterer til årets MED-konference for alle
medarbejderrepræsentanter HovedMED-udvalg i kommuner og regioner

Mandag den 3. december 2018
kl. 9.45 – 15.30
IBC Innovationsfabrikken
i
Kolding
Kørekort til fremtiden
Dagens tema handler om fremtiden. Vi skal sammen kigge i den store krystalkugle og udforske, hvad
fremtiden byder på: Hvordan vil kommuner og regioner forvalte deres opgaver om 5 år – og om 10 år?
Hvordan kommer medarbejdernes professioner og roller til at ændre sig? Og hvordan kan MED-systemet
fortsat gøre sin indflydelse gældende med de givne udviklingstendenser?
Fremtidsforsker Anne Skare er kørelæreren, som tager os i hånden på vej ud i det ukendte terræn, men
vi er alle eksperter i vores egen fremtid. Derfor inviteres du og dine kolleger i MED-hovedudvalget til at
diskutere hvad fremtiden bringer, både før, under og efter konferencen. Se mere nedenfor.
Radiovært Huxi Bach styrer eftermiddagens debat om MED’s rolle i fremtiden. Her kan du møde Henrik
Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen sammen
med Thomas Knudsen, kommunaldirektør i Lolland Kommune. De to kommunaldirektører vil få kompetent modspil af to næstformænd for MED-hovedudvalg.
På dagen får I gode muligheder for at diskutere, hvordan I kan sætte en offensiv dagsorden på det næste MED-hovedudvalgsmøde og spille ind på fremtidens strategi i jeres kommune eller region.
Der bliver selvfølgelig også lejlighed til at hilse på formændene Bente Sorgenfrey (FTF), Mona Striib
(FOA), og Bodil Otto (OAO).

Den første køretime
Op til konferencen vil Anne Skare sætte gang i refleksionerne og dialogen på Facebook.
Alle tilmeldte deltagere vil få tilsendt et link til en særlig Facebook-gruppe. Startskuddet til den første
køretime er tirsdag den 9. oktober, hvor Anne Skare lægger det første indlæg op. Den følgende måned
vil du løbende kunne gå ind på Facebook-gruppen og blive klogere på hvad fremtiden bringer, give dit
besyv med, og diskutere med de andre deltagere.

Program
9.00 Ankomst og morgenmad
9.45

Dit kørekort til fremtiden

Bodil Otto (OAO) byder velkommen.
	
Anne Skare, fremtidsforsker og direktør i FutureNavigator guider alle deltagerne gennem en
afvekslende formiddag med både indlæg, dialog og pause undervejs.

12.00 Frokost
13.00 Gruppearbejde i MED-hovedudvalg
	Alle MED-hovedudvalg drøfter formiddagens input, og forbereder hvordan de vil tage hul på dialogen med ledelsen på det næstkommende MED-hovedudvalgsmøde omkring hvad fremtiden
bringer.

14.00 Pause
14.20 MED’s rolle i fremtiden
Debat faciliteret af radiovært og samfundskommentator Huxi Bach med deltagelse af:
	
Henrik Kolind (Kommunaldirektør i Roskilde Kommune, formand for Kommunaldirektørforeningen).
Thomas Knudsen (Kommunaldirektør i Lolland Kommune)
To næstformænd i MED-hovedudvalg (annonceres senere)
	Afslutningsvis taler Bente Sorgenfrey (FTF) og Mona Striib (FOA) med Huxi Bach om dagens
mange indtryk.

15.30 Tak for i dag
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Praktiske informationer
Målgruppe
Konferencen henvender sig primært til medarbejderrepræsentanterne i de kommunale og regionale
MED-hovedudvalg. Lokale og centrale organisationsrepræsentanter fra LO-, FTF- og AC-organisationerne samt HR-medarbejdere, der har MED-systemet som arbejdsområde, kan også deltage. Send gerne
invitationen videre til akademikere i MED-hovedudvalget, eller hvis der er nye medlemmer i dit HovedMED, som vi ikke har kontaktinformationer til.
Der er desuden mulighed for, at lokale og centrale organisationsrepræsentanter fra LO-, FTF- og ACorganisationerne samt HR-medarbejdere, der har MED-systemet som arbejdsområde, kan deltage.

Pris
Deltagelse koster 875 kr. pr. person for HovedMED-udvalgsmedlemmer og organisationsrepræsentanter
fra FTF- og LO- organisationerne.
For andre deltagere er deltagerprisen 1250 kr. pr. person.
Du skal som medarbejderrepræsentant søge 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 deltagelsen, bedes du kontakte din faglige organisation. LO-gruppen og FTF har ikke mulighed for at dække et eventuelt løntab.
FTF betaler for transporten for FTF-repræsentanter i HovedMED-udvalgene. Læs mere om reglerne på
hjemmesiden på http://www.ftf.dk/tr/medbestemmelse/ under kørselsgodtgørelse eller tryk her.

Tilmelding
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så gør det nu for at sikre en af de begrænsende pladser:
https://ftf.nemtilmeld.dk/140/
NB: Tilmeldingsfristen er den 12. november 2018. Ved afmelding efter denne dato opkræves fuld deltagerpris.

Kontakt
Har du spørgsmål angående tilmelding, så kontakt Mette Terp i FTF på tlf. 33 36 88 41 eller mete@ftf.dk.
Henvendelse om konferencen i øvrigt kan ske til:
Lars Kehlet Nørskov (FTF), lakn@ftf.dk
Sanne Kjærgaard Nikolajsen (FOA), skni@foa.dk
Magnus Bryde (OAO), mbr@oao.dk

Se mere
Du finder indbydelsen og eventuelle nye oplysninger om konferencen på FTF’s og OAO’s hjemmesider.
Med venlig hilsen
Bente Sorgenfrey		
Formand FTF			

Mona Striib			
Formand FOA			

Bodil Otto
Formand HK/Kommunal og OAO

