
 
 
 
Invitation til Budgetkonsultation 2023 
 
MEDsamarbejdet tilbyder igen i år en budgetkonsultation for medarbejderrepræsentanterne i MED-
hovedudvalget, så I kan få sparring på såvel budgetmateriale som processen i MED i forbindelse 
med budgetbehandlingen i MED. Det kan også være, at I har behov for at vende mere specifikke 
emner i materialet eller i forhold til jeres proces. Dette afklarer vi i forberedelsen op til 
konsultationen, hvor I mødes med to konsulenter (en økonom og en MED-konsulent) fra de centrale 
organisationer.  
 
Konsultationen tager 2 timer. I skal som minimum deltage to fra MED-hovedudvalget i mødet, men 
meget gerne alle medarbejderrepræsentanterne. I er fortsat velkommen til at invitere de faglige 
organisationer med til konsultationen (se nedenfor).  
 
Vi holder i år maksimalt 20 konsultationer for kommuner/regioner, der fordeles efter ”først til mølle-
princippet”.  
 
Vi aftaler tid og sted med udgangspunkt i jeres ønsker, men kan ikke garantere en 
bestemt dato eller et bestemt mødested før den samlede logistik ift. bemanding er gået 
op.  
 
Tilmelding  
Vi beder om, at næstformanden i MED-hovedudvalget afklarer med de øvrige medarbejderrepræ-
sentanter, hvorvidt I ønsker en konsultation, og hvornår I har mulighed for at deltage. Derefter kan 
næstformanden tilmelde jer til en budgetkonsultation på MEDsamarbejdets hjemmeside. 
https://www.medsamarbejdet.dk/aktivitetskalender/ 
 
Her skal i ønske to datoer for konsultationen, og vi vil på den baggrund bemande budgetkonsul-
tationen. I vil få en endelig bekræftelse, når det er lykkedes. Tilmelding skal ske hurtigst muligt, og 
vi lukker for tilmelding, når pladserne er fyldt op – dog senest den 28. april 2023.  
 
Konsultationerne vil som udgangspunkt blive afholdt virtuelt. Efter nærmere aftale kan konsul-
tationen foregå et andet sted, f.eks. i jeres kommune eller region, hvis I ønsker det. Ønske om 
mødeform angives ved tilmelding.  
 
Hvis konsultationen er i jeres kommune eller region, er det jeres opgave at stå for de praktiske 
forhold i form af mødelokale og forplejning.  
 
Vi kontakter jer inden mødet for nærmere at afklare mål og indhold for mødet. Herunder for at 
afklare hvilket materiale fra kommunen/regionen, vi skal tage udgangspunkt i på mødet.  
 
Husk at I kan invitere repræsentanter fra de lokale organisationer, som følger arbejdet i MED-
hovedudvalget. I skal selv stå for invitationen og koordinere tilmeldingerne med dem. Vi anbefaler, 
at I begrænser antallet af inviterede fra organisationerne til maksimalt 3-4 personer.  
 

Med venlig hilsen 
 

 

• Steen Clausen, SCLA@dlf.org  
• Simon Heering, sihe@bupl.dk 
• Sannie Jørgensen, sj@fysio.dk  
• Hans Jessen, hje@dsr.dk  
• Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk 
• Lars Kehlet Nørskov, OAO, lkn@oao.dk 
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