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Rammer 
Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses- og 
medbestemmelsesudvalg skal inddrages i forbindelse med større rationaliserings- og 
omstillingsprojekter, herunder påtænkt udbud/udlicitering/privatisering. 
Inddragelsen skal ske i overensstemmelse med: 

• Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, §§ 15-17, særligt § 
16, stk. 4 og 5, punkt 1, og § 17, stk. 1, 2 og 3, samt § 23, stk. 1, og tilsvarende be-
stemmelser i aftalen i Københavns Kommune (i det følgende kaldt de 
sammenskrevne aftaler) og 

• Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (i det følgende kaldt MED-
rammeaftalen), §§ 4 og 6-8. 

1. Begreber 
Når der i protokollatet står ”medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg”, menes 
der både samarbejdsudvalg nedsat i henhold til de sammenskrevne aftaler, og 
medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg nedsat i henhold til en lokal aftale, som er 
indgået i henhold til MED-rammeaftalen, eller en anden organisering af samarbejdet, jf. 
den lokale aftale herom.  
Når der i protokollatet står ”omstilling”, menes større organisatoriske ændringer, der 
kan få betydning for medarbejdernes arbejds- og personalemæssige forhold, for eksem-
pel i forbindelse med udbud/udlicitering, privatisering samt ved udmøntning af aftale- 
eller lovbestemt opgaveflytning mellem offentlige myndigheder, selskabsdannelse, ratio-
naliseringer, effektivisering, indførelse af nye interne styreformer og/eller intern omor-
ganisering.  
Begrebet ”kontrolbud” anvendes i protokollatet som betegnelse for flere situationer. 
Kontrolbud ses anvendt som udtryk for, at (amts)kommunen har lavet en intern måle-
stok for, hvad omkostningerne ved opgavevaretagelsen var før udbudsforretningen. 
Kontrolbud anvendes endvidere som betegnelse for den situation, at den udbydende 
institution selv afgiver et egentligt tilbud på den udbudte opgave. 

2. Formål og procedure 
Omstillingsprojekter, herunder projekter der indebærer eventuelt udbud eller udlicite-
ring af opgaver, får ofte vidtrækkende konsekvenser for berørte medarbejderes arbejds- 
og personaleforhold.  
Medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget skal derfor i god tid inden der træffes 
beslutning i (amts)kommunen informeres om og have mulighed for drøftelse af de ar-
bejds- og personalemæssige konsekvenser, så medarbejdernes synspunkter og forslag 
kan indgå i beslutningsgrundlaget for omstillingsprojekter.  

Bemærkning: 
Parterne er enige om, at hensigten med en tidlig inddragelse er at give medar-
bejderne den fornødne tid til at drøfte de arbejds- og personalemæssige konse-
kvenser ved udbud, herunder forberede drøftelsen. Dette indebærer, at medar-
bejderrepræsentanterne får rimelig tid til at drøfte konsekvenser af et påtænkt 
omstillingsprojekt med de berørte medarbejdere. 
Parterne skal henlede opmærksomheden på, at medindflydelses- og medbe-
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stemmelsesudvalget har mulighed for at bede om sagkyndig vejledning/bi-
stand. 
Parterne er endvidere enige om, at medarbejdernes synspunkter og forslag bør 
indgå i den sagsfremstilling, der danner grundlag for (amts)kommunens be-
handling af omstillingsprojekter i udvalg og i kommunalbestyrelse/amtsråd. 

Inddragelse af medarbejderne i omstillingsprocesser sker bl.a. ved forelæggelse for og 
drøftelser i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget.  
Ved iværksættelse af omstillingsprojekter påhviler det særligt ledelsen at inddrage med-
arbejderne i processen.  
Hvis der, efter en eventuel forudgående foreløbig vurdering, arbejdes videre med om-
stillingsprojektet med henblik på en beslutning, er det vigtigt, at medindflydelses- og 
medbestemmelsesudvalget også inddrages i det videre arbejde. 
Denne inddragelse og konsekvenserne heraf er ikke til hinder for, at (amts)kommunen 
fortsat arbejder med at tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag.  
I (amts)kommuner, hvor MED-rammeaftalen anvendes, skal der aftales retningslinier 
bl.a. for proceduren for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter.  

3. Organisering 
Medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget kan nedsætte projektgrupper som led i 
en løbende intern omstillingsproces i institutionen.  
Ved større omstillingsprojekter vil det være naturligt at nedsætte en projektgruppe med 
deltagelse af repræsentanter for ledelse og alle berørte medarbejdere.  
Medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget kan aftale retningslinjer for projekt-
gruppens arbejde.  
Specielt ved udbud og udlicitering skal opmærksomheden henledes på, at et egentligt 
kontrolbud skal udformes uafhængigt af de personer, som træffer beslutning om, hvem 
der efter udbud skal løse opgaven fremover. De direkte involverede medarbejdergrup-
per bør inddrages i arbejdet med udarbejdelse af kontrolbud, bortset fra de ovennævnte 
personer. 

4. Projektgruppens arbejde 
I de situationer, hvor medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget beslutter ikke at 
nedsætte en projektgruppe, finder beskrivelsen af projektgruppens arbejde tillige an-
vendelse på medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget.  
Projektgruppen bør gennemgå alle relevante forhold omkring institutionens egen opga-
veløsning som grundlag for beslutning om omstilling.  
Projektgruppens arbejde tilrettelægges på en sådan måde, at både direkte og indirekte 
berørte medarbejdere inddrages i drøftelserne.  
Det bemærkes, at det af visse organisationsaftaler fremgår, at der skal optages drøftelser 
mellem de berørte parter, inden der træffes endelig beslutning om større rationalise-
ringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger. 
Nedenfor er anført en række forhold, der bør indgå i projektgruppens drøftelser om 
omstillingsprojekter. Oplistningen er ikke udtømmende, ligesom alle spørgsmål ikke er 
relevante for alle typer af omstilling.  
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A. Generelt 
Det er vigtigt, at samtlige medarbejdere løbende holdes orienteret om drøftelser og be-
slutninger i forbindelse med omstilling. Åbenhed gennem løbende, grundig information 
og drøftelse vil give mulighed for at gennemføre en omstilling, hvor der tages videst 
mulige hensyn til medarbejdernes tryghed. (Amts)kommunen vil herved tillige kunne 
drage nytte af de ansattes viden om opgavernes udførelse.  

B. Inden beslutning om omstilling 
Følgende forhold bør indgå i drøftelserne: 

• Tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne, herunder beskrivelse af den nuværende opga-
veløsning og evt. fastlagte målsætninger herfor. 

• Økonomi, herunder omkostninger ved nuværende og fremtidig opgavevaretagelse 
og følgeomkostninger.  

• Personalebehov, herunder personalets forhold i forbindelse med eventuel overgang 
til anden/privat arbejdsgiver. 

• Uddannelsesbehov og –krav til berørte medarbejdere. 

• Arbejdsmiljøforhold. 

• Teknik, herunder inddragelse af ekstern bistand. 
Drøftelserne kan munde ud i, at medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget 
konstaterer et behov for allerede i denne tidlige fase at fastlægge retningslinier for hvilke 
personalepolitiske konsekvenser, der skal følge af de igangsatte initiativer. Dette kan 
eventuelt ske i form af en tilpasning eller revision af allerede eksisterende retningslinier 
om personalemæssige konsekvenser af større ændringer i organisationen. 

C. Efter beslutning om omstilling 
Hvis det politisk besluttes, at der skal finde omstilling af opgaver sted, kan de neden-
nævnte områder yderligere indgå i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget 
/projektgruppens videre drøftelser: 

• Projektgruppens og medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget videre inddra-
gelse i forløbet. 

• Konsekvenser af en omstilling, herunder afledte virkninger for medarbejdere, der 
ikke direkte berøres. 

• Betydningen af eventuelle jobgarantiordninger mv. 

• Generelle og lokale bestemmelser af betydning på området. 

• Konsekvenser i forhold til fastlagte retningslinier efter de sammenskrevne aftalers § 
17/MED-rammeaftalens § 8, stk. 1, med hensyn til omplacering, omskoling, efter-
uddannelse og lignende. 

• Evt. rammer for opfølgning. 
Hvis der skal finde udbud eller udlicitering sted, kan nedennævnte områder endvidere 
indgå i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget /projektgruppens videre drøftel-
ser: 
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• Kravspecifikation i udbudsmaterialet, fx opgavebeskrivelse, kvalitetssikring, -mål 
samt kontrol og opfølgning. 

• Betingelser for og tilrettelæggelse af udarbejdelsen af kontroltilbud. 

• Personalets løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering, her-
under rammer for overførsel af personale. 

• Kontrakt- og ansættelsesvilkår ved den fremtidige opgavevaretagelse. 

• Konsekvenser hvis opgaven efter udbud skal varetages i (amts)kommunens eget 
regi, f.eks. hvis (amts)kommunen vinder udbuddet. 

6. Tvister 
Tvister vedrørende de regelsæt, der er henvist til i dette protokollat, behandles efter be-
stemmelserne i de sammenskrevne aftaler eller i MED-rammeaftalen. 
København, den 13. september 2002 
For 
KL 
Aleksander Aagaard 
Kent Lassen 
 
For 
Amtsrådsforeningen 
Benny C. Hansen 
Per Korshøj 
 
For 
Københavns Kommune 
Jan Tønners 
Jørgen Tejlgaard Pedersen 
 
For 
Frederiksberg Kommune 
Lars Due Østerbye 
Finn Bjørn 
 
For 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
Connie Kruckow 
Signe F. Nielsen 
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