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Vedr.: Regionsbesøg og iværksættelse af MED-forsøg i regionerne - Projekt om samar-

bejde i regionerne 
 
Ved OK-15 aftalte RLTN og Forhandlingsfællesskabet at bruge overenskomstperioden til at af-
dække og få fælles viden om rammer, praksis og forventninger til samarbejdet mellem ledelse og 
medarbejdere i regionerne samt samspil mellem de forskellige fora. 
 
Regionsbesøg 
Som led i periodeprojektet vil Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet besøge de fem re-
gioner for at få en dialog med lokale repræsentanter fra MED-systemet, det lokale aftalesystem 
(leder og TR) og andre fora (feks. ad hoc arbejdsgrupper, udviklingsprojekter og lign., hvor med-
arbejdere udpeget af ledelsen indgår på baggrund af deres personlige og faglige kompetencer ud 
fra en konkret vurdering af målet i gruppen). 
    
Der er aftalt besøg i de fem regioner på følgende tidspunkter: 

 Region Sjælland: Torsdag den 9. juni 2016 
 Region Nordjylland: Onsdag den 21. september 2016 
 Region Syddanmark: Onsdag den 2. november 2016 
 Region Midtjylland: Tirsdag den 22. november 2016 
 Region Hovedstaden: Tirsdag den 29. november 2016 

 
Formålet med besøgene er i dialog med de forskellige samarbejdsfora at få sat ord på de lokale 
parters perspektiver, mulige udfordringer og gode historier vedrørende samarbejdet mellem le-
delse og medarbejdere. Denne viden skal bl.a. kvalificere og inspirere de centrale parters drøftel-
ser i fremtiden. Besøgene tilrettelægges i et samarbejde mellem leder- og medarbejdersiden i den 
enkelte region. 
 

./. Vedlagt til orientering breve til formand og næstformand i hovedudvalget i de fem regioner ved-
rørende baggrund for besøg, samt ønsker til indhold og tilrettelæggelse af besøgene. 

 
Iværksættelse af MED-forsøg 
Som en del af periodeprojektet indgår, at MED-udvalgene får mulighed for at iværksætte forsøg  
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./. på MED-området. I den forbindelse er vedlagte brev udsendt til formand og næstformand for 
hovedudvalget i regionerne. Der lægges i brevet op til, at man i MED-organisationen drøfter, om 
man ønsker at iværksætte forsøg. Forsøg kan iværksættes af hele eller dele MED-organisationen, 
herunder af et enkelt MED-udvalg. 

 
Formålet med forsøgene er at udvikle og afprøve nye metoder og fremgangsmåder til at samar-
bejde i MED-systemet til gavn for de regionale arbejdspladser. 
 
Organisationerne opfordres til i relevante sammenhænge at videreformidle orienteringen vedr. 
regionsbesøg samt 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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