Juli 2020
Invitation til temadag om forhandling af lokale MED-aftaler
MED-samarbejdet inviterer igen i år til temadag om forhandling af lokale MED-aftaler for både
ansatte og valgte i (lokale) faglige organisationer og medarbejderrepræsentanter i
MEDhovedudvalgene.
Der er mange facetter, man skal være opmærksom på, når den lokale MED-aftale skal
genforhandles. Ikke mindst arbejdsmiljødelen kan være vanskelig at få aftalt.
Vi har gennemgået en stor del af de lokale MED-aftaler med henblik på en drøftelse af,
hvordan vi kan bidrage til de bedst mulige lokale MED-aftaler. Hertil er vi ved at færdigøre et
nyt notat om indgåelse af lokale MED aftaler samt et udkast til skabelon som vi vil runddele på
dagen.
Temadagen afholdes to steder i landet med samme program:
Tirsdag den 25. august 2020
BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup
Tirsdag den 29. september 2020
HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand
Begge dage kl. 9.30 – 15.30. Der er morgenmad fra kl. 9.00
Programmet for dagen er i hovedpunkter:
MED-rammeaftalens bestemmelser i forbindelse med indgåelse af lokal MEDaftale
Hvordan starter en genforhandling?
Hvad betyder det, at Hovedudvalget kan tilpasse strukturen og ændre MEDaftalen?
Hvad betyder det, at Hovedudvalget kan ændre udmøntningen af MED-aftalen ved
fortolkning?
Hvad betyder minimumsbestemmelser og ufravigelige bestemmelser?
Hvad bør der stå i en lokal MED-aftale?
Eksempler på bestemmelser i lokale MED-aftaler
Arbejdsmiljølovens krav til den lokale MED-aftale
-

Hvordan implementeres bestemmelserne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet (i
AMO-bekendtgørelsen) i en lokal MED-aftale?
Hvilke dele af AMO-bekendtgørelsen kan ikke fraviges i en lokal MED-aftale?
Hvordan skal MED-rammeaftalens § 3 samt bilag 10, 11 og 12 forstås?
Eksempler på aktiviteter og metoder i arbejdsmiljøarbejdet, og hvordan de skal/kan
beskrives i den lokale MED-aftale
Hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal beskrives i MED-aftalen

MED-samarbejdet består af LO-valggruppen (OAO og FOA) og FTF-valggruppen (som betjenes af Fagbevægelsens
Hovedorganisation, FH). MED-samarbejdets hovedopgaver er at understøtte medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg i
kommuner og regioner og organisationsrepræsentanter i forhandlingsorganer vedrørende lokale MED-aftaler.

MED-samarbejdet afholder mødeudgifterne. For kommunalt/regionalt ansatte søges om
tjenestefri uden løntræk. MED-samarbejdet yder ikke godtgørelse for løntræk. Der kan være
lokale aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanter.

Du kan tilmelde dig på www.oao.dk. Klik på ’Arrangementer’. Der kun 35 pladser og
tilmelding sker efter først til mølle princippet og skal ske hhv. senest den 18. august og 22.
september 2020. Har du spørgsmål til hvordan du bliver tilmeldt, er du velkommen til at
kontakte sekretær Pia Hendrichsen på e-mailadressen ph@oao.dk.
Endeligt program og deltagerliste udsendes til deltagerne før møderne.

Med venlig hilsen
Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk
Magnus Bryde, OAO, mbr@oao.dk
Lars Kehlet Nørskov, FH, lakn@fho.dk
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