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Vedr.: Fokus på den danske model i kommunerne - herunder udsendelse af brev 

vedr. MED-forsøg til hovedudvalgene 
 
Ved OK-15 aftalte KL og Forhandlingsfællesskabet at sætte fokus på den danske model i 
kommunerne i overenskomstperioden. Der er enighed om, at den danske model er afgø-
rende for varetagelse og udvikling af kerneopgaverne og den kommunale sektor. Den 
danske models styrke er, at ledelse og medarbejdere i fællesskab kan drive udviklingen 
og skabe rammer for fornyelsen. Dialogen og samarbejdet er både væsentlig og nødven-
dig og det er derfor vigtigt, at det sker på en konstruktiv og hensigtsmæssig måde.    
 
Forhandlingsfællesskabet og KL ønsker at sætte fokus på værdien ved den danske model 
og at tilvejebringe et grundlag for at drøfte en fælles vision for fremtidens MED-system 
og lokale partssystem i kommunerne. Med det lokale partssystem tænkes der på samar-
bejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentanter, som foregår i regi af tillidsrepræsentant-
reglerne samt de forhandlinger og aftaler, som indgås imellem ledelsen og tillidsrepræ-
sentanter inden for rammerne af centralt indgåede overenskomster og aftaler.  
 
Formålet med periodeprojektet er at skabe fælles billeder hos KL og Forhandlingsfælles-
skabet af, hvordan samarbejdet og dialogen mellem ledelsen og medarbejderrepræsentan-
ter fungerer og skal fungere i fremtiden i kommunerne, herunder hvilke rammer der styr-
ker henholdsvis hæmmer det gode samarbejde samt at drøfte visionen for fremtidens 
MED-system og lokale partssystem.  
 
Kommunebesøg 
Som led i periodeprojektet vil KL og Forhandlingsfællesskabet besøge i alt 9 kommuner 
for sammen med MED-udvalg, ledere og tillidsrepræsentanter at have en dialog om, 
hvordan den danske model fungerer i praksis. Ønsket er bl.a. i dialogen at få fælles viden 
om, hvilke erfaringer og forventninger til strukturer, roller og kompetencer  ledelsen og 
medarbejderrepræsentanterne har lokalt og hvordan samarbejdet og dialogen mellem le-
delsen og medarbejderrepræsentanter skal fungere i fremtiden. Der er på nuværende tids-
punkt aftalt besøg i Ballerup Kommune og Nordfyns Kommune. 
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Besøgene gennemføres af en styregruppe bestående af Forhandlingsudvalgets Sekretari-
atsudvalg og repræsentanter fra KL’s chefkreds. 
 
Iværksættelse af MED-forsøg 
Som en del af periodeprojektet indgår, at MED-udvalgene får mulighed for at iværksætte  

./. forsøg på MED-området. I den forbindelse er vedlagte brev udsendt til formand og 
næstformand for det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner-
ne. Der lægges i brevet op til, at man i MED-organisationen drøfter, om man ønsker at 
iværksætte forsøg. Forsøg kan iværksættes i hele MED-organisationen, dele af MED-
organisationen eller i et enkelt MED-udvalg. 

 
Formålet med forsøgene er at udvikle og afprøve metoder og fremgangsmåder, der øger 
værdien af MED-samarbejdet. Erfaringerne fra forsøgene vil indgå i KL og Forhandlings-
fællesskabets drøftelser af visionen for fremtidens MED-system forud for næste overens-
komstforhandlinger. 
 
Organisationerne opfordres til i relevante sammenhænge at videreformidle muligheden 
for iværksættelse af MED-forsøg. 
 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Eva 
Agerlin på tlf. nr. 3347 0615 eller pr. e-mail ea@forhandlingsfaellesskabet.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Helle Basse                                                                  Eva Agerlin 
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