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BILAG 2. OVERSIGT OVER HOVEDUDVALGETS OBLIGATORISKE OPGAVER I 
HENHOLD TIL GENERELLE (RAMME)AFTALER MV. 

 
 
Hovedudvalget har i henhold til en række generelle (ramme)aftaler til opgave: 
 
MED-ramme-
aftalen 

Beskrivelse af opgaven Aftalehjemmel 

§ 9, stk. 2, 
pkt. 6 

Regelmæssigt evaluere anvendelsen af 
medarbejderudviklingssamtaler i regio-
nen 

Aftale om kompetence-
udvikling, § 4, stk. 2 

§ 9, stk. 2,  

pkt. 7 

Aftale retningslinjer for indhold og op-
følgning på trivselsmålinger 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 3, stk. 2 

§ 9, stk. 2,  

pkt. 8 

Aftale retningslinjer om sygefraværs-
samtaler 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 9, stk. 4 

§ 9, stk. 2,  

pkt. 9 

Sikre, at der i regionen aftales retnings-
linjer for arbejdspladsens samlede ind-
sats for at identificere, forebygge og 
håndtere problemer i tilknytning til ar-
bejdsbetinget stress 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 11  

§ 9, stk. 2,  

pkt. 10 

Sikre, at der i regionen aftales retnings-
linjer for arbejdspladsens samlede ind-
sats for at identificere, forebygge og 
håndtere problemer i tilknytning til fo-
rekomsten af vold, mobning og chikane 
på arbejdspladsen – herunder fra 3. per-
son – i tilknytning til udførelsen af ar-
bejdet  

Aftale om trivsel og 
sundhed § 12, stk. 1 og 
2 

§ 9, stk. 2,  

pkt. 11 

Aftale retningslinjer vedrørende sund-
hed 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 6, stk. 1 

§ 9, stk. 2,  

pkt. 12 

Revidere og overvåge de vedtagne ret-
ningslinjer jf. pkt. 10, med henblik på at 
sikre, at de er effektive både i forhold 
til at forebygge problemer og til at 
håndtere sagerne, når de opstår 

Protokollat til aftale om 
trivsel og sundhed om 
indsats mod vold, mob-
ning og chikane på ar-
bejdspladsen 

§ 9, stk. 2, 

pkt. 13 

Drøfte fra hvilken aldersgruppe tilbuds-
pligt om seniorsamtaler indtræder  

Rammeaftale om seni-
orpolitik § 3, stk. 2 



11.06.2 
Side 37 

OK-15 

MED-ramme-
aftalen 

Beskrivelse af opgaven Aftalehjemmel 

§ 9, stk. 2,  

pkt. 14 

Foretage en generel og overordnet drøf-
telse i henhold til rammeaftale om soci-
alt kapitel, § 3 

Rammeaftale om socialt 
kapitel § 3 

§ 9, stk. 2, 

pkt. 15 

Fastlægge hvorledes rammeaftale om 
personalepolitiske samarbejdsprojekter 
i regionerne udmøntes 

 

§ 9, stk. 6 I tilknytning til regionens budgetbe-
handling skal ledelsen redegøre for 
budgettets konsekvenser for arbejds- og 
personaleforhold, herunder eventuelle 
konsekvenser i forhold til sammenhæn-
gen mellem ressourcer og arbejds-
mængde 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 7 

 
Opgaver der ikke kan fraviges 
Følgende af ovenstående opgaver er obligatoriske og kan derfor ikke fraviges ved lokal 
aftale: § 9, stk. 2, pkt. 6, 8, 9, 10, 12, 14 og 15 samt § 9, stk. 6.  
 
Opgaver der kan fraviges ved lokal aftale 
Hovedudvalget kan aftale at fravige § 9, stk. 2, pkt. 7, 11 og 13, såfremt der er enighed i 
udvalget herom. 
 
Hvis en af parterne i hovedudvalget ikke længere ønsker at fravige et eller flere af de 
nævnte punkter, genindtræder forpligtelsen i forhold til disse. 
 
Opgaver der kan varetages efter aftale 
Nedenstående bestemmelser er efter overenskomstforhandlingerne i 2011 ikke obligato-
riske for hovedudvalget, men er opgaver, der efter aftale kan varetages. Der henvises 
endvidere til, at hovedudvalget ved drøftelsen iht. MED-rammeaftalens § 9, stk. 3 kan 
prioritere andre emner og indsatsområder, som de lokale parter finder væsentlige.: 
 

 Såfremt der sker væsentlige ændringer i udligningsordningen, kan dette 
på ny drøftes i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg 
(Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov § 6). 

 Ledelsen kan i overensstemmelse med samarbejdsreglerne informere og 
drøfte regionens seniorindsats med medarbejderrepræsentanterne i regi-
onens hovedudvalg, fx i forbindelse med drøftelse af regionens persona-
lepolitik (Rammeaftale om seniorpolitik kap. 1). 

 Hovedudvalget kan efter drøftelse fastlægge retningslinjer for indholdet 
i seniorsamtalen (Bemærkning til § 3, stk. 2 i Rammeaftale om seniorpo-
litik). 

 Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte 
rammer og principper for oplærings- og integrationsforløbene eventuelt 



11.06.2 
Side 38 

OK-15 

med henblik på at fastlægge generelle retningslinjer (Aftale om integra-
tions- og oplæringsstillinger § 4, stk. 1).  

 Der kan afholdes en årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- og 
medbestemmelsesudvalg om regionens politik på kompetenceudvik-
lingsområdet (Aftale om kompetenceudvikling, § 4, stk. 1). 

 Der kan i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg afta-
les principper for tillidsrepræsentanters vilkår på baggrund af omfanget 
af tillidsrepræsentantens forhandlings- og aftalekompetence og øvrige 
opgaver.  

Hvis det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg har aftalt 
principper for tillidsrepræsentanters vilkår, danner disse grundlag for for-
handlingen med (lokale) repræsentanter for de(n) pågældende overens-
komstgruppe(r) (Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræ-
sentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse, bemærk-
ningen til punkt 2). 

 Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan inden for 
rammerne af stk. 3 drøfte, hvorledes tjenestestedet nærmere kan define-
res. Regionen kan på baggrund af drøftelsen fastlægge, at tjenestestedet 
udstrækkes til at omfatte f.eks. hele regionen, samtlige sygehuse/hospi-
taler i regionen eller samtlige døgninstitutioner i regionen (Aftale om 
deltidsansattes adgang til et højere timetal § 3, stk. 4). 

 
 
  


