
 

Oversigt over opgaver for hovedudvalget i relation til generelle (ramme)aftaler mv. på 

RLTN’s område  

(Bilag 7. i MED-håndbogen på RLTN’s område) 

 

Aftale Tværgående drøftelse/forhand-

ling i hovedudvalget for alle 

medarbejdere 

Tværgående drøftelse/forhand-

ling i lokale MED-udvalg for alle 

medarbejdere 

Forhandling/aftale om enkelt-

personers eller gruppers vilkår 

Aftale om integrati-

ons- og oplærings-

stillinger 

 Hovedudvalget drøfter, med 

henblik på fastlæggelse af gene-

relle retningslinjer, rammer og 

principper for oplærings- og in-

tegrationsforløbene. 

 Såfremt det på den enkelte 

arbejdsplads/institution beslut-

tes, at der kan ske ansættelse af 

personer i henhold til aftalen, er 

det hensigtsmæssigt at ledelse 

og medarbejdere drøfter ret-

ningslinjer for beskæftigelse af 

disse. 

 Aftale om etablering af oplæ-

rings- og integrationsstillinger, 

herunder den konkrete ansættel-

se indgås mellem regionen og 

(lokale) repræsentanter for den 

forhandlingsberettigede organi-

sation. 

Aftale om trivsel og 

sundhed  

 

 Skal aftale retningslinjer for 

indhold og opfølgning på triv-

selsmålinger. 

 

 Skal aftale retningslinjer vedrø-

rende sundhed. Retningslinjer 

skal indeholde konkrete sund-

hedsfremmeinitiativer. Disse 

skal evalueres med passende 

mellemrum. 

 

 Ledelsen skal i tilknytning til 

regionens budgetbehandling re-

degøre for budgettets konse-

kvenser for arbejds- og persona-

leforhold. 

 

 Skal aftale retningslinjer for 

sygefraværssamtaler. 

 

 Skal sikre, at der i regionen 

aftales retningslinjer for ar-

bejdspladsens samlede indsats 

for at identificere, forebygge og 

håndtere problemer i tilknytning 

til arbejdsbetinget stress. 

 

 Skal sikre, at der i regionen 

aftales retningslinjer for ar-

bejdspladsens samlede indsats 

for at identificere, forebygge og 

håndtere problemer i tilknytning 

til forekomsten af vold, mob-

ning og chikane – herunder fra 

3. person – i tilknytning til udfø-

relsen af arbejdet. 

 Skal aftale retningslinjer for 

fremlæggelse af institutionsba-

seret sygefraværsstatistik samt 

opfølgning på sygefravær i insti-

tutionen. 

 

Institutionsledelsen skal årligt 

fremlægge en institutionsbaseret 

sygefraværsstatistik for det loka-

le MED-udvalg. 

 

 Skal aftale retningslinjer for 

udarbejdelse af handlingsplaner, 

hvis der konstateres problemer i 

arbejdspladsvurderingen (APV). 

Såfremt sikkerhedsarbejdet ikke 

varetages af MED-udvalget, 

drøftes handlingsplaner i sikker-

hedsudvalget. 

 

 Skal afhængig af beslutning i 

hovedudvalget aftale retnings-

linjer for arbejdspladsens sam-

lede indsats for at forebygge og 

håndtere problemer i tilknytning 

til arbejdsbetinget stress. 

 

 Skal afhængig af beslutning i 

hovedudvalget aftale retnings-

linjer for arbejdspladsens sam-

lede indsats for at identificere, 

forebygge og håndtere proble-

mer i tilknytning til forekomsten 

af vold, mobning og chikane – 

herunder fra 3. person – i til-

knytning til udførelsen af arbej-

det. 

 

 Ingen lokalaftaler om enkeltper-

soners eller gruppers vilkår.  

Rammeaftale om 

seniorpolitik 

 

 Drøftelse af regionens senior-

indsats, herunder fra hvilken al-

dersgruppe tilbudspligt om seni-

orsamtaler indtræder.  

 

 Hovedudvalget kan fastlægge 

retningslinjer for indholdet i se-

niorsamtaler. 

  Aftale indgås mellem regionen 

og (lokale) repræsentanter for 

de(n) forhandlingsberettigede 

organisation(er). 
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Aftale Tværgående drøftelse/forhand-

ling i hovedudvalget for alle 

medarbejdere 

Tværgående drøftelse/forhand-

ling i lokale MED-udvalg for alle 

medarbejdere 

Forhandling/aftale om enkelt-

personers eller gruppers vilkår 

Rammeaftale om 

socialt kapitel 

 

 Årlig drøftelse i hovedudvalget 

med henblik på at fremme en 

fælles forståelse af og holdning 

til beskæftigelse på særlige vil-

kår, fastlæggelse af retningslin-

jerne for beskæftigelse af perso-

ner med nedsat arbejdsevne og 

ledige og drøfte retningslinjer 

og konsekvenser for personale- 

og arbejdsvilkår for øvrige an-

satte. 

 Såfremt det på den enkelte 

arbejdsplads/institution beslut-

tes, at der kan ske ansættelse af 

personer med nedsat arbejdsev-

ne og ledige, er det hensigts-

mæssigt at ledelse og medarbej-

dere drøfter retningslinjer for 

beskæftigelse af disse. 

 Aftale om vilkår i flexjob, afta-

lebaserede job på særlige vilkår, 

løntilskudsjob, herunder skåne-

job, indgås mellem regionen og 

(lokale) repræsentanter for de(n) 

forhandlingsberettigede organi-

sation(er). 

 

 Lokal forhandling om vilkår i 

forbindelse med brug af løntil-

skudsjob og virksomhedspraktik 

i mere end 13 uger. 

Aftale om kompeten-

ce-udvikling  
 Årlig drøftelse i hovedudvalget 

om regionens politik på kompe-

tenceudviklingsområdet. 

 

 Regelmæssigt evaluere anven-

delsen af medarbejderudvik-

lingssamtaler i regionen. 

 Drøfte de overordnede mål for 

kompetenceudviklingsindsatsen 

på arbejdspladsen, 

 

 Drøfte sammenhængen mellem 

arbejdspladsens mål/strategier 

og kompetenceudvikling, 

 

 Drøfte hvordan arbejdet med 

kompetenceudvikling evalueres. 

 På den enkelte arbejdsplads 

opstilles der udviklingsmål for 

den enkelte medarbejder eller 

for grupper af medarbejdere. 

 

Rammeaftale om tele- 

og hjemmearbejde 

 

 Rammeaftalen kan indgå som 

led i drøftelsen af personalepoli-

tiske emner. 

 

  Lokal aftale mellem regionen og 

(lokale) repræsentanter for en 

eller flere organisationer. På 

grundlag heraf indgås aftale 

mellem regionen og de enkelte 

ansatte. 

Rammeaftale om 

personalepolitiske      

samarbejdsprojekter 

i    regionerne 

 Hovedudvalget fastlægger, 

hvorledes rammeaftalen udmøn-

tes, godkender i enighed perso-

nalepolitiske samarbejdsprojek-

ter, og fungerer i øvrigt som 

overordnet styregruppe for pro-

jekterne. 

  Ingen. 

TR-vilkårs-protokol-

latet 
 Hovedudvalget skal indgå aftale 

om principper for TR’s vilkår. 

  Principperne skal danne grund-

lag for en forhandling med (lo-

kale) repræsentanter for de(n) 

pågældende overenskomstgrup-

pe(r). Hovedudvalget kan ikke 

gennemføre denne opgave på 

organisationernes vegne. 

Aftale om deltidsan-

sattes adgang til et 

højere timetal 

 Regionen har pligt til at 

tilbyde ledige timer til allere-

de ansatte medarbejdere på 

deltid.  

 Tilbudspligten gælder for 

deltidsansatte på tjenesteste-

det. Hovedudvalget drøfter, 

hvorledes tjenestestedet kan 

defineres. 

 

 Drøfte procedure for, hvorle-

des regionen/tjenestestedet 

skal udbyde de ledige timer 

for de deltidsansatte i mål-

gruppen, herunder frister el. 

lign. for ansøgninger om le-

dige timer. 

 Ingen 

 

 


