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Vedr.: MED-håndbog med KL 2021 kan nu downloades fra Forhandlingsfællesskabets 

hjemmeside  
 
MED-håndbogen på KL’s område 2021kan nu downloades fra Forhandlingsfællesskabets hjem-
meside www.forhandlingsfaellesskabet.dk. MED-håndbogen erstatter KL og Forhandlingsfæl-
lesskabets MED-håndbog fra 2015. 
 
I MED-håndbogen, er der foretaget mindre tilpasninger som følge af 
reguleringen af AKUT og UTK- og UTF-midlerne ved OK-21 samt 
ændringen af valggruppernes navne. MED-håndbogen indeholder 
rammeaftalen på KL’s område om medindflydelse og medbestem-
melse med KL’s og Forhandlingsfællesskabets fælles vejledning samt 
de til rammeaftalen tilhørende protokollater mv.  
 
I løbet af de næste uger vil de trykte eksemplarer af MED-håndbogen 
blive udsendt til organisationerne; dels de 2.150 gratis eksemplarer der 
fordeles mellem organisationerne og dels MED-håndbøger til de or-
ganisationer, der har forudbestilt yderligere trykte eksemplarer. Fak-
tura på betaling af de bestilte eksemplarer samt fragt af disse eftersen-
des til organisationerne.  
 
Det er ikke muligt at bestille yderligere trykte eksemplarer af MED-håndbogen, da der alene er 
trykt det antal eksemplarer, der er forudbestilt.  
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse Eva Agerlin 
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