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BILAG 3.  OVERSIGT OVER OPGAVER FOR ØVRIGE MED-UDVALG OG 
OVER FORHANDLING/AFTALE OM ENKELTPERSONERS ELLER GRUPPERS 
VILKÅR I RELATION TIL GENERELLE (RAMME)AFTALER MV. 

 
Hovedudvalgenes opgaver i henhold til en række generelle (ramme)aftaler fremgår af 
bilag 2. 
 
I henhold til en række generelle (ramme)aftaler har øvrige MED-udvalg endvidere en 
række opgaver, jf. nedenfor. 
 
Kompetencen til forhandling og aftale om enkeltpersoners eller gruppers vilkår iht. en 
række generelle (ramme)aftaler ligger ikke hos MED-systemet, men hos de(n) (lokale) 
repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation, jf. nedenfor.  
 
Øvrige MED-udvalg har i henhold til en række generelle (ramme)aftaler til opgave: 
 

 Tværgående drøftelse/forhandling i lo-
kale MED-udvalg for alle medarbejdere 

Aftalehjemmel Forhandling/aftale 
om enkeltpersoners 
eller gruppers vilkår 

a. Skal udfylde de af hovedudvalget aftalte 
retningslinjer vedrørende sundhed. Ud-
fyldningen skal indeholde konkrete 
sundhedsfremmeinitiativer. 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 6, stk. 1 

 

b. Skal aftale retningslinjer for fremlæg-
gelse af institutionsbaseret sygefraværs-
statistik samt opfølgning på sygefravær i 
institutionen. 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 8, stk. 2 

 

c. Institutionsledelsen fremlægger en insti-
tutionsbaseret sygefraværsstatistik for 
det lokale MED-udvalg. 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 8, stk. 1 

 

d. Skal aftale retningslinjer for udarbej-
delse af handlingsplaner, hvis der kon-
stateres problemer i arbejdspladsvurde-
ringen (APV). Såfremt arbejdsmiljøar-
bejdet ikke varetages af MED-udvalget 
drøftes handlingsplaner i arbejds-miljø-
udvalget. 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 10 

 

e. Skal, afhængig af beslutning i hovedud-
valget, aftale retningslinjer for arbejds-
pladsens samlede indsats for at identifi-
cere, forebygge og håndtere problemer i 
tilknytning til arbejdsbetinget stress. 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 11 

 



11.06.2 
Side 40 

OK-15 

 Tværgående drøftelse/forhandling i lo-
kale MED-udvalg for alle medarbejdere 

Aftalehjemmel Forhandling/aftale 
om enkeltpersoners 
eller gruppers vilkår 

f. Skal, afhængig af beslutning i hovedud-
valget, aftale retningslinjer for arbejds-
pladsens samlede indsats for at identifi-
cere, forebygge og håndtere problemer i 
tilknytning til forekomsten af vold, mob-
ning og chikane – herunder fra 3. person 
– i tilknytning til udførelsen af arbejdet. 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 12, stk. 1 

 

g. Skal drøfte de overordnede mål for kom-
petenceudviklingsindsatsen på arbejds-
pladsen. 

Aftale om kompetence-
udvikling § 6, stk. 1 

På den enkelte ar-
bejdsplads opstilles 
der udviklingsmål 
for den enkelte med-
arbejder eller for 
grupper af medarbej-
dere. 

 
Opgaver der ikke kan fraviges 
Følgende af ovenstående opgaver er obligatoriske og kan derfor ikke fraviges ved lokal 
aftale: Punkt d, e, f og g. 
 
Opgaver der kan fraviges ved lokal aftale 
Med mindre andet fremgår af den lokale MED-aftale eller beslutning i hovedudvalget, 
kan lokale MED-udvalg dog, såfremt der er enighed i udvalget herom, aftale at fravige 
følgende af ovenstående opgaver: Punkt a, b og c. 
 
Hvis en af parterne i det lokale MED-udvalg 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 øvrige MED-udvalg, men opgaver, der efter aftale kan varetages: 
 

 Tværgående drøftelse/forhandling i 
lokale MED-udvalg for alle medar-
bejdere 

Aftalehjemmel Forhandling/aftale 
om enkeltpersoners 
eller gruppers vilkår 

h. Såfremt der på den enkelte arbejds-
plads-/institution besluttes, at der kan 
ske ansættelse af personer i henhold til 
aftalen, er det hensigtsmæssigt at le-
delse og medarbejdere drøfter retnings-
linjer for beskæftigelse af disse. Såfremt 

Aftale om integrations- 
og oplæringsstillinger § 
4, stk. 2 

Aftale om etablering 
af oplærings- og in-
tegrationsstillinger, 
herunder den kon-
krete ansættelse ind-
gås mellem regionen 
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 Tværgående drøftelse/forhandling i 
lokale MED-udvalg for alle medar-
bejdere 

Aftalehjemmel Forhandling/aftale 
om enkeltpersoners 
eller gruppers vilkår 

der på arbejdspladsen enten er et samar-
bejdsudvalg, medindflydelses- eller 
medbestemmelsesudvalg, er det hen-
sigtsmæssigt, at retningslinjer for etab-
lering af oplæringsforløb drøftes i dette 
forum. 

og (lokale)repræsen-
tanter for den for-
handlingsberettigede 
organisation. 

 

i. Sundhedsfremmeinitiativernes effekt og 
anvendelse kan drøftes og evalueres i 
medindflydelses- og samarbejdssyste-
met med passende mellemrum. 

Aftale om trivsel og 
sundhed § 6, stk. 2 

 

j. Såfremt det på den enkelte arbejds-
plads/institution besluttes, at der kan ske 
ansættelse af personer med nedsat ar-
bejdsevne og ledige, er det hensigts-
mæssigt at ledelse og medarbejdere 
drøfter retningslinjer for beskæftigelse 
af disse. 

Rammeaftale om socialt 
kapitel § 4 

 

 Aftale om vilkår i 
flexjob, aftalebase-
rede job på særlige 
vilkår, løntilskuds-
job, herunder skåne-
job, indgås mellem 
regionen og (lokale) 
repræsentanter for 
de(n) forhandlings-
berettigede organisa-
tion(er). 
 Lokal forhandling 
om vilkår i forbin-
delse med brug af 
løntilskudsjob og 
virksomhedspraktik i 
mere end 13 uger. 

k. Kan drøfte sammenhængen mellem ar-
bejdspladsens mål/strategier og kompe-
tenceudvikling. 

 

Aftale om kompetence-
udvikling § 6, stk. 2 

På den enkelte ar-
bejdsplads opstilles 
der udviklingsmål 
for den enkelte med-
arbejder eller for 
grupper af medarbej-
dere. 

l. Kan drøfte hvordan arbejdet med kom-
petenceudvikling evalueres. 

Aftale om kompetence-
udvikling § 6, stk. 2 

På den enkelte ar-
bejdsplads opstilles 
der udviklingsmål 
for den enkelte med-
arbejder eller for 
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 Tværgående drøftelse/forhandling i 
lokale MED-udvalg for alle medar-
bejdere 

Aftalehjemmel Forhandling/aftale 
om enkeltpersoners 
eller gruppers vilkår 

grupper af medarbej-
dere. 

m. MED-systemet kan drøfte, hvorledes 
anvendelsen af tele-/hjemmearbejde kan 
fremme etableringen af mere attraktive 
arbejdspladser, samt hvorledes eventu-
elle ulemper ved tele-/hjemmearbejde 
kan undgås. 

 

Rammeaftale om tele- 
og hjemmearbejde, vej-
ledning 

 

Lokal aftale mellem 
regionen og (lokale) 
repræsentanter for en 
eller flere organisati-
oner. På grundlag 
heraf indgås aftale 
mellem regionen og 
de enkelte ansatte. 

n.  Rammeaftale om seni-
orpolitik 

 

Aftale indgås mel-
lem regionen og (lo-
kale) repræsentanter 
for de(n) forhand-
lingsberettigede or-
ganisation(er). 

o.  Protokollat vedr. vilkår 
for (fælles)tillidsrepræ-
sentanters tidsanven-
delse i forbindelse med 
hvervets udførelse 

 Der skal ske en 
forhandling om til-
lidsrepræsentanters 
vilkår med (lokale) 
repræsentanter for 
de(n) pågældendes 
overenskomst-
gruppe(r).  
 Såfremt der i ho-
vedudvalget er ved-
taget overordnede 
principper for TR-
vilkår, skal disse 
principper danne 
grundlag for for-
handlingen. 

 
  


