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Afbud: Henrik Hansen
Referent: Linda Orvokki Frimodt Hansen

A. Mødepunkter

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes. 

2. Præsentation af processen i forhandlingsorganet v. Jette Runchel
Jette Runchel præsenterer processen i forhandlingsorganet, hvor der er 
planlagt to møder. På mødet d. 18. december orienterer parterne sig om 
hinandens forslag. På mødet d. 2. februar 2016 kan der eventuelt tages 
beslutning såfremt parterne er nået til enighed.

Medarbejdersiden tilslutter sig dette. 

3. Præcisering af forhandlingstemaer
Ledelsessiden præsenterer sit forslag til en ny MED-struktur baseret på en 
tostrenget model bestående af et ArbejdspladsMED og KommuneMED.  

Medarbejdersiden præsenterer sit forslag til en ny MED-struktur baseret på en 
trestrenget model bestående af et ArbejdspladsMED, AfdelingsMED samt 
KommuneMED. 

4. Drøftelse af ny MED-struktur med fokus på niveauerne i MED
Medarbejderssiden ønsker en formaliseret adgang til medindflydelse og 
medbestemmelse på alle de niveauer, hvor det giver mening. 
Medarbejderssiden ønsker et MED-system, der danner rammen om dialog og 
samarbejde om alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- 
og arbejdsmiljøforhold. Dette har manglet i den nuværende struktur og MED har 
været for langt væk for afdelingernes faglighed og kerneopgaver.

Det er ledelsens opfattelse, at arbejdspladsMED er et afgørende 
omdrejningspunkt for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, og at mest 
muligt skal løses her. Der er i Albertslund en stærk inddragelseskultur, hvor 
borgere og medarbejdere inviteres og inddrages eksempelvis i udviklingen af 
fagområderne. Der sker derfor meget inddragelse ved siden af MED-systemet.

Jette Runchel afslutter mødet med at konstatere, at parterne er langt fra 
hinanden. Begge parter overvejer, hvordan de kan tilnærme sig hinanden frem 
mod næste møde. 

Det aftales, at næste møde i forhandlingsorganet er d. 2. februar 2016, og at 
der kalendersættes endnu et møde i april.


