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Nyhedsbrev nr. 3 – 2016 
 
Kandider til konkurrencen om Årets virksomhed på samarbejdsområdet - 2016 - også 
selvom der på virksomheden ikke er nedsat et formelt samarbejdsudvalg 
 
For 13. år i træk skydes nu konkurrencen om Årets virksomhed på samarbejdsområdet i gang. 
 
Konkurrencen går bredt ud og henvender sig til alle virksomheder med samarbejdsudvalg samt til 
virksomheder uden samarbejdsudvalg inden for mejeribranchen. 
 
Baggrunden for konkurrencen er, at en stadig forbedring af virksomhedernes konkurrencedygtighed 
samt de ansattes arbejdstilfredshed er omdrejningspunktet i alle virksomheder, uanset hvor mange 
der er ansat. 
 
Derfor ønskes alle gode resultater på samarbejdsfronten frem i lyset til inspiration for andre virksom-
heder i mejeribranchen. 
 
Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på de resultater, der er opnået i 2016 gennem et konstruktivt 
og fremadrettet arbejde mellem ledelse og medarbejdere. 
 
Det kan være tiltag inden for information, personalepolitik, trivsel, mobning, fokus på dialog og sam-
arbejde, relationerne mellem ledelse og medarbejdere, integration af nydanskere, mangfoldighed i 
bred forstand, inddragelse af ledelse og medarbejdere i forandringsprojekter, visioner og strategiud-
vikling, opbygning af innovationskompetence, udvikling af seniorpolitik etc.  
 
Ved at bedømme samarbejdsresultaterne det seneste år vil der også være mulighed for, at nye samar-
bejdsudvalg og nye samarbejdskonstellationer kan deltage. Det indgår også i bedømmelsen, hvor sam-
arbejdet har bevæget sig fra og til i den forløbne periode. 
 
De deltagende samarbejdsudvalg/samarbejdskonstellationer bedes kort begrunde, hvorfor netop de-
res virksomhed bør vinde konkurrencen. Tilmeldingen bedes underskrevet af en ledelses- og medar-
bejderrepræsentant. 
 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 3. marts 2017 
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Tilmeldingen bedes fremsendt til: 
Mejeribrugets SamarbejdsForum 
SamarbejdsForums sekretariat 
DI, 
H.C. Andersens Boulevard 18, 
1787 København V 
eller til mail-adressen: jans@di.dk  
 

Vinderen af konkurrencen offentliggøres torsdag den 23. marts 2017 på Mejeribrugets Samarbejds-
Forums hjemmeside: www.samarbejdsforum.dk, ligesom relevante nyhedsmedier orienteres. 
 
Vinderen af Årets virksomhed på samarbejdsområdet – 2017 besøges torsdag den 6. april 2017. 
 
Præmien består af: 

 Et indrammet diplom, der overrækkes på virksomheden af Mejeribrugets SamarbejdsForums 
formandskab og konsulenter 

 Den ære og prestige, det er forbundet med at blive omtalt som Årets virksomhed på samarbejds-

området i relevante fora. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

På SamarbejdsForums vegne 
 

Peter K. Holm  Nils J. Andreasen 

Næstformand  Formand 
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