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Massa- och Pappersområdet

Konferensserien om det förnyade samverkansavtalet
Den fjärde omgången i den partsgemensamma konferensserien med
anknytning till samverkansavtalet genomfördes under perioden november
2004 – februari 2005. Temat denna gång var ”Hälsa, effektivitet och
lönsamhet är varandras förutsättningar”.
Vi kunde glädjas åt större deltagarantal (430 st) än vid någon av de tidigare
omgångarna. Många uppskattande omdömen om konferensernas innehåll
och genomförande uttalades av deltagarna, vilket känns som ett
uppmuntrande tecken på att konferenserna ligger rätt.
Vi är särskilt glada över att så många chefer hörsammat inbjudan till dessa
konferenser, eftersom det är chefernas engagemang som till slut är
avgörande för hur det fortsatta arbetet i företagen ska bli framgångsrikt.
Programmet inleddes med ett ”enmansskådespel” av Per Waldvik med
gestaltning av olika aspekter på ledarskap. Den tänkvärda pjäsen följdes av
några ”korta grupparbeten” kring ett antal huvudfrågor i skådespelet.
Redovisningarna av dessa grupparbeten visade på engagemang och många
tänkvärda synpunkter från deltagarna.
Efter en koncentrerad genomgång av de väsentligaste nyheterna i
Samverkansavtalet från olika förbundsrepresentanter genomfördes ett
seminarium på temat hur det kan vara när det är som bäst utifrån
konferenstemats förutsättningar.
Seminariet följdes av företagsvisa grupparbeten med redovisning av
sjukfrånvaro i nuläget och därpå angivande av målsättning för förbättring
under kommande 2-3-årsperiod. Det hela avslutades med omfattande och
konkreta förslag till hur angivna målsättningar ska uppnås på företagsnivå.
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Det stora engagemanget i företagens arbete under konferenserna bådar gott
för framgångsrika insatser lokalt under tiden fram till uppföljningen vid
nästa konferensomgång.
En sammanställning av dokumentation från konferenserna med de olika
redovisningarna från företagen kan hämtas här bredvid.
Vi kommer också från organisationernas sida att komplettera med olika
initiativ och aktiviteter under tiden fram till nästa konferensomgång.
Med vänlig hälsning
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