Program

Heldagsarrangement om
O.11

Aalborg den 4. maj 2011
København den 5. maj 2011
Fredericia den 10. maj 2011

Program
KL’s Forhandlingssekretariat inviterer til heldagsarrangement med fokus på O.11-resultatets betydning for kommunen som arbejdsgiver. Heldagsarrangementet fokuserer på hvilke ændringer,
O.11-resultatet medfører, og hvad dette kommer til at betyde for kommunens daglige funktion
som arbejdsgiver.
Kl. 09.30

Et indblik i forhandlingerne – hvorfor ser resultatet ud som det gør?
Hver overenskomstforhandling har sine forudsætninger og sine udfordringer. Hvad var de afgørende
forudsætninger for forhandlingerne i 2011, hvad var de store udfordringer, og hvordan har det
præget forløbet og resultaterne?
V/ kontorchef Johnny Kristensen

Kl. 09.50

MED, medarbejderrepræsentanter og AKUT
Der er ved O.11 aftalt en række ændringer i MED-aftalen, bl.a. indførelsen af en obligatorisk strategisk drøftelse i hovedudvalget. Derudover er bl.a. den lokale AKUT-forsøgsordning videreført, men
med en skærpet formulering af, hvad midlerne skal bruges til, og der er aftalt længere opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter ved afskedigelse begrundet i arbejdsmangel.
V/ konsulent Astrid Helene Jørgensen

Kl. 10.30

Pause

Kl. 10.50

Tryghedspuljen
Ved O.11 blev der aftalt en midlertidig central tryghedspulje for medarbejdere fra LO-grupperne, der
afskediges pga. budgetbesparelser. Medarbejderne kan søge økonomisk hjælp til aktiviteter, der kan
hjælpe dem videre.
V/ konsulent Kira Lindeskov og Rasmus Øhrstrøm

Kl. 11.10

Seniorinitiativer
Seniordagene er aftalt videreført i en forenklet form med henblik på at gøre administrationen nemmere i kommunerne.
Oplægget indeholder desuden en kort skitsering af ændringer af åremålsansættelse og tjenestemandspension
V/ chefkonsulent Nanna Steenbjerg Kolze

Kl. 11.40

Dialog-forum
Forhandlerne inviterer jer ind til dialog om overenskomstaftalen med KTO/SHK og andre arbejdsgiverområder, og der skabes rum for at I i netværk med hinanden kan drøfte praksis om den nye
aftale.
Emner på dialogforum er: arbejdsmiljø, sundhed, sygefravær, MED, trivsel, tryghed, senior, barsel,
ferie, socialt kapitel, løn, personalestatistik, lønsystemer, budgetvejledning, forhandlingskoordination
og arbejdsgiverinteressevaretagelse.

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.30

Parallel-workshops
A: Ferieaftalen
B: Den ny strategiske drøftelse i MED
C: Den fleksible barselsorlov
D: Nøgletal på ældreområdet
E: Den nye arbejdsmiljølovgivning og strategiplan 2020

kl. 14.15

Pause

kl. 14.30

Økonomi og lokal løndannelse
Hør mere om økonomien i O.11 og konsekvenserne for budgetlægningen, samt ændring af lokal
løndannelse.
V/ chefkonsulent Frank Hedegaard, konsulent Tue Bjerborg og konsulent Camilla Vendelboe Hagensen

kl. 15.30

Afslutning og tak for i dag

Parallel-workshops
Workshop A: Ferieaftalen

Workshop B: Den ny strategiske drøftelse i

Oplægget vil indeholde en gennemgang af

MED

reglerne vedrørende:

Kort oplæg om parternes tanker bag den ny

•

udbetaling af feriepenge, når arbejds-

strategiske drøftelse i MED-hovedudvalgene

markedet forlades

efterfulgt af dialog om måder, man kunne angribe

•

elevers ret til ferie

den strategiske drøftelse på.

•

familieplejeres ferieretlige stilling.

V/ konsulent Astrid Helene Jørgensen

V/ konsulent Susan Jannsen Brandt

Workshop C: Den fleksible barselsorlov

Workshop D: Nøgletal på ældreområdet

Præsentation og dialog om barselsreglerne.

Præsentation og dialog om værktøjet ”Nøgletal

v/ Chefkonsulent Nanna Kolze

på ældreområdet”.
V/ konsulent Tue Bjerborg

Workshop E: Den nye arbejdsmiljølovgivning
Reglerne om arbejdsmiljøorganisationen er blevet mere fleksible, og arbejdsmiljøarbejdet skal have et mere
strategisk sigte bl.a. med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Hvad betyder det for kommunerne, og hvad er
der i øvrigt aftalt vedr. arbejdsmiljø ved overenskomstforhandlingerne? Og hvad betyder Regeringens nye
strategi vedr. arbejdsmiljø for kommunerne?
V/ chefkonsulent Preben Meier Pedersen

Praktiske informationer
Arrangementer bliver afholdt tre steder i landet:
Aalborg den 4. maj 2011
Aalborg Kongres og Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg
København den 5. maj 2011
Radisson Blu Falconer Hotel
Falkoner Allé 9
2000 Frederiksberg
Fredericia den 10. maj 2011
Fredericia Messecenter
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

Pris
2.165 kr. inkl. moms. Det dækker oplæg, kursusmateriale og forplejning.

Målgruppe
•

HR-chefer i kommunerne

•

Lønchefer i kommunerne

•

Medarbejdere fra HR-/Løn- og Personalekontorer fra kommunerne

•

Medarbejdere fra økonomiske sekretariater i kommunerne

Tilmelding
Senest fredag den 15. april 2011 på:
http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2011/05/Informationsarrangement-om-O11/

Kontaktperson
Spørgsmål til arrangementerne kan rettes til: Katrine Nordbo Jakobsen, knt@kl.dk tlf. 3370 3902

