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Vedr.: En fortsat tæt dialog om parternes rådgivning vedrørende arbejdsmiljørepræsentanter samt udvikling og videreførelse af SPARK.

. / . KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om vedlagte protokollat: Arbejdsmiljørepræsentanter
varetager en række vigtige funktioner, herunder i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø og et
lokalt velfungerende samarbejde – SPARK videreføres og udvikles.
Så snart protokollatet foreligger underskrevet vil det blive lagt på Forhandlingsfællesskabets
hjemmeside.
Med protokollatet er parterne enige om, at tydeliggøre arbejdsmiljørepræsentanternes (AMR) betydning og rolle, samt at sætte fokus på en fortsat tæt dialog vedrørende parternes rådgivning om
arbejdsmiljørepræsentanter med henblik på understøttelse af en velfungerende lokal dialog.
KL og Forhandlingsfællesskabet er samtidig enige om at udvikle og videreføre SPARK i perioden
2018-2021.
Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) blev aftalt ved OK-15 og har
været i drift siden april 2016. Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet
og kvalitet. Det sker ved fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog
og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser. Støtte fra SPARK er gratis for arbejdspladserne.
Med udvikling og videreførelse af SPARK udvides indsatsen med to yderligere temaer, hvortil
der kan søges støtte; alenearbejde og chikane, herunder seksuel chikane. Desuden vil der fremadrettet være mere fokus på at øge spredningseffekten af SPARK’s indsats, at styrke samarbejdet
lokalt samt at markedsføre SPARK’s tilbud.
SPARK’s målgruppe er fortsat Lokal-MED og TRIO, som i enighed kan søge om støtte fra
SPARK. Læs mere på www.sparkweb.dk.
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-2Der vil efterfølgende blive nærmere orienteret om de nærmere muligheder for at søge om støtte
fra SPARK i forhold til de to nye temaområder.
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