
Bilag 10 

Oversigt over opgaver for hovedudvalget i relation til generelle (ram-
me)aftaler mv. 
 
Aftale Tværgående drøftelse/forhandling 

i hovedudvalget for alle medar-
bejdere 

Forhandling/aftale om enkelt-
personers eller gruppers vilkår 

Aftale om resultatløn 
 

Rammeaftalen kan indgå som led i 
drøftelsen af personalepolitiske em-
ner, herunder en drøftelse af 
(amts)kommunens overordnede 
lønpolitik. 

Aftale indgås mellem (amts)kom-
munen og (lokale) repræ-
sentanter for organisationen/ en 
flerhed af organisationer. 

Rammeaftale om se-
niorpolitik 
 

Rammeaftalen kan indgå som led i 
drøftelsen af personalepolitiske em-
ner. 

Aftale indgås mellem (amts)kom-
munen og (lokale) repræ-
sentanter for de(n) forhandlings-
berettigede organisation(er). 

Rammeaftale om so-
cialt kapitel 
 

Årlig drøftelse i hovedudvalget med 
henblik på at fremme en fælles for-
ståelse af og holdning til beskæfti-
gelse på særlige vilkår, fastlæggelse 
af retningslinjerne for beskæftigelse 
af personer med nedsat arbejdsev-
ne og ledige og drøfte retningslinjer 
og konsekvenser for personale- og 
arbejdsvilkår for øvrige ansatte. 

Aftale om vilkår i fleksjob, aftale-
baserede job på særlige vilkår, 
løntilskudsjob, herunder skåne-
job, indgås mellem (amts)kom-
munen og (lokale) repræsentan-
ter for de(n) forhandlingsberetti-
gede organisation(er). 

Lokal forhandling om vilkår i for-
bindelse med brug af virksom-
hedspraktik i mere end 13 uger. 

Aftale om kompeten-
ceudvikling  

Årlig drøftelse i hovedudvalget om 
(amts)kommunens politik på kompe-
tenceudviklingsområdet. 

På den enkelte arbejdsplads op-
stilles der udviklingsmål for den 
enkelte medarbejder eller for 
grupper af medarbejdere. 

Rammeaftale om tele- 
og hjemmearbejde 
 

Rammeaftalen kan indgå som led i 
drøftelsen af personalepolitiske em-
ner. 

 

Lokal aftale mellem (amts)-
kommunen og (lokale) repræ-
sentanter for en eller flere organi-
sationer. På grundlag heraf ind-
gås aftale mellem (amts)kom-
munen og de enkelte ansatte. 

Rammeaftale om per-
sonalepolitiske sam-
arbejdsprojekter i 
amterne  

Hovedudvalget fastlægger, hvorle-
des rammeaftalen udmøntes, god-
kender i enighed personalepolitiske 
samarbejdsprojekter, og fungerer i 
øvrigt som overordnet styregruppe 
for projekterne. 

Ingen. 

TR-vilkårsprotokol-
latet 

Hovedudvalget skal indgå aftale om 
principper for TR’s vilkår. 

Principperne skal danne grundlag 
for en forhandling med (lokale) 
repræsentanter for de(n) pågæl-
dende overenskomstgruppe(r). 
Hovedudvalget kan ikke gennem-
føre denne opgave på organisati-
onernes vegne. 

 


