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Bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sik-
kerheds- og sundhedsarbejde og Rammeaftalen om medindflydelse og
medbestemmelse danner på det kommunale område grundlag for, at en
lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse kan indeholde en
anden organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet end den traditi-
onelle. 

KL og KTO har med tilfredshed konstateret, at de fleste kommuner, der
har indgået en lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse, har
benyttet sig af denne mulighed. De centrale parter har dog også kunnet
konstatere, at flere kommuner ikke har været tilstrækkelig opmærksom-
me på de krav, der i henhold til bekendtgørelsen skal være opfyldt for at
kunne aftale en anden organisering end den traditionelle.

KL og KTO har derfor besluttet at udarbejde denne vejledning for at
uddybe og konkretisere de regler, der regulerer området. Vejledningen
indeholder således en gennemgang af  bekendtgørelsens §§43-45
punkt for punkt. Vejledningen indeholder endvidere referencer til Ram-
meaftalens bestemmelser, hvor dette er relevant. Endelig indeholder vej-
ledningen eksempler hentet fra konkrete lokalaftaler om medindflydelse
og medbestemmelse. Det skal understreges, at eksemplerne alene er
tænkt som inspiration. Disse kan ikke automatisk overføres til andre
kommuner, da det er de lokale forudsætninger for arbejdsmiljøindsat-
sen, der vil definere lokalaftalens indhold.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til Forhandlingsorganet til brug for
overvejelser omkring og udmøntning af en anden sikkerhedsorganisati-
on end den traditionelle. Vejledningen er desuden tænkt som en
checkliste for Hovedudvalget i de kommuner, der allerede har indgået
en lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

KL og KTO opfordrer både Forhandlingsorganet og Hovedudvalget til at
bruge denne vejledning for at sikre, at lokalaftalens bestemmelser om
organisering af arbejdsmiljøarbejdet er i overensstemmelse med
bekendtgørelsen. Såfremt Hovedudvalget efter en gennemgang af lokal-
aftalen finder frem til, at dette ikke er tilfældet, opfordres Hovedudval-
get til at sørge for at foretage de nødvendige ændringer.

December 1999

Anker Boye Poul Winckler
Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og 

Overenskomstansatte



Arbejdsministeriet har den 22. september 1997 udstedt
bekendtgørelse nr. 739 om virksomhedernes sikkerheds- og
sundhedsarbejde med efterfølgende At-anvisning nr.
6.1.0.4.. Bekendtgørelsens §§43-45 giver mulighed for at
aftale en anden organisering af sikkerheds- og sundhedsar-
bejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om
medindflydelse og medbestemmelse i henhold til Rammeaf-
tale om medindflydelse og medbestemmelse (MED-ramme-
aftalen).

KL og KTO har besluttet at udarbejde denne vejledning for
at uddybe og konkretisere de regler, der regulerer området.
Vejledningen indeholder således en gennemgang af
bekendtgørelsens §§43-45 punkt for punkt. Vejledningen
indeholder endvidere referencer til MED-rammeaftalens
bestemmelser, hvor dette er relevant. Endelig indeholder vej-
ledningen eksempler hentet fra konkrete lokalaftaler om
medindflydelse og medbestemmelse. Det skal understreges,
at eksemplerne alene er tænkt som inspiration. Disse kan
ikke automatisk overføres til andre kommuner, da det er de
lokale forudsætninger for arbejdsmiljøindsatsen, der vil defi-
nere lokalaftalens indhold.

"Med henblik på at styrke og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og
sundhedsarbejde kan reglerne om organiseringsmåden i §§7-18 fraviges hvis
der
1) dels er indgået en aftale mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer

og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere,
eller dem de bemyndiger hertil, og (rammeaftalen)

2) dels på virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, er ind-
gået en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte, herunder eventuelle
ledere, i virksomheden eller på en del af virksomheden. (lokalaftale)

Bekendtgørelsens §43, stk. 1



For at bekendtgørelsens regler om organiseringsmåden kan
fraviges skal der indgås en aftale herom på to niveauer; dels
en aftale på organisationsniveau, dels en aftale på kommu-
nalt niveau. 

MED-rammeaftalen udgør aftalen på organisationsniveau.
Lokalaftalen udgør aftalen på virksomhedsniveau. Det skal
bemærkes, at "virksomhed" på det kommunale område er
identisk med kommunen. 

Bekendtgørelsen åbner alene mulighed for at aftale en
anden organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet end
den traditionelle, som er beskrevet i bekendtgørelsens 
§§7-18.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at aftale en anden
organisering alene for en del af virksomheden. Selv om
MED-rammeaftalen fastsætter, at en lokalaftale skal omfatte
hele kommunen, jf. §3, stk. 2, kræver MED-rammeaftalen
ikke ensartethed i organiseringen. 

I overenstemmelse hermed fastsætter MED-rammeaftalen
alene, at Hoved-udvalget tillige er øverste udvalg på sikker-
heds- og sundhedsområdet, medmindre andet aftales, jf.
§4, stk. 7. Medmindre det aftales, at adskillelsen mellem
Hovedudvalget og Hovedsikkerhedsudvalget opretholdes,
er lokalaftalen derfor omfattet af bekendtgørelsens 
§§43-45.

Herudover kan man på det kommunale område vælge for-
skellige organisationsmodeller afhængig af niveau og/eller
forvaltningsenhed. Lokalaftalen skal dog beskrive organise-
ringen af arbejdsmiljøarbejdet i hele kommunen. 



Det er altså alene reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2  om
organisering af arbejdsmiljøarbejdet, der kan fraviges ved
aftale.

Man kan derimod ikke aftale at fravige arbejdsmiljølovgiv-
ningens bestemmelser om sikkerhedsorganisationens opga-
ver, funktioner, pligter og rettigheder, se henholdsvis
bekendtgørelsens kapitel 4 og 3. Se også bekendtgørelse nr.
867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, der f.eks.
fastsætter, at der skal udarbejdes en skriftlig arbejds-
pladsvurdering efter nærmere bestemte retningslinier. Det vil
sige, at det ikke kan aftales, at man fremover undlader at
udarbejde arbejdspladsvurderinger.

Samtidig indebærer denne bestemmelse, at arbejdsmiljøar-
bejdet som minimum fortsat skal foregå på to niveauer i
kommunen; både decentralt og centralt.

Det følger af MED-rammeaftalen, at Hovedudvalget udgør
det centrale niveau i kommunen, jf. §4, stk. 7. Det decen-
trale niveau skal fastlægges i overensstemmelse med ledel-
sesstrukturen, jf. §4, stk. 2. 

"En aftale om organiseringen af sikkerheds og sundhedsarbejdet
efter stk. 1 berører ikke varetagelsen af de opgaver, funktioner,
pligter og rettigheder m.v. på decentralt og centralt niveau i
virksomheden, der er fastsat i bekendtgørelsen".

Bekendtgørelsens §43, stk. 2



Bestemmelsen stiller som betingelse for en anden organise-
ring af arbejdsmiljøarbejdet, at planlægning og koordinering
af arbejdsmiljøarbejdet i kommunen skal ske i et samarbejde
mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de ansatte. 

Bestemmelsen åbner dog mulighed for, at planlægning og
koordinering, der i henhold til den almindelige regel i
bekendtgørelsens §11, stk. 1 skal ske i et sikkerhedsudvalg,
i stedet kan finde sted i en anden formaliseret samarbejds-
form som f.eks. MED-udvalg eller et udvidet direktionsmøde
med deltagelse af arbejdsgiver, arbejdsledere og sikkerheds-
repræsentanter.

Formålet med at aftale en anden organisering af arbejdsmil-
jøarbejdet skal være, at arbejdet herved styrkes og effektivi-
seres, jf. også stk. 1. Set i lyset af MED-rammeaftalen er
målet med andre ord at sikre en organisationsstruktur, der

"I virksomheder, hvor der er beskæftiget 20 ansatte eller derover,
skal det sikres, at planlægningen og koordineringen af sikker-
heds- og sundhedsarbejdet i virksomheden finder sted i et samar-
bejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de ansatte".

Bekendtgørelsens §43, stk. 3

"En virksomhedsaftale, der er indgået efter stk. 1, nr. 2, skal sikre, at
organiseringen af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde er i
overensstemmelse med virksomhedens struktur, og at den ændrede
organisering styrker og effektivisere virksomhedens arbejde hermed"

Bekendtgørelsens §43, stk. 4



er tilpasset kommunens lokale forhold og som sikrer en større
sammenhæng med de øvrige samarbejdsspørgsmål til gavn
for en styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøindsatsen.  

En forudsætning herfor er, at den aftalte organisering er i
overensstemmelse med kommunens ledelsesstruktur, jf. tillige
MED-rammeaftalens §4, stk. 2. 

Bekendtgørelsens §43, stk. 6 opstiller fem minimumskrav til
indholdet af lokalaftalen i tilfælde af, at en anden organise-

"Virksomhedsaftalen skal være skriftlig, forefindes i og være
tilgængelig for de ansatte på virksomheden"

Bekendtgørelsens §43, stk. 5

"Virksomhedsaftalen skal som minimum indeholde følgende elementer:
1 Beskrivelse af de aktiviteter og metoder, der kan anvendes med hen-

blik på at sikre, at den ændrede organisering af sikkerheds- og sund-
hedsarbejdet styrker og effektivisere funktionsvaretagelsen.

2 Angivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virk-
somhedsaftalen på virksomheden.

3 Angivelse af hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder
arbejdsledernes og de øvrige ansattes deltagelse i arbejdsmiljø-
arbejdet.

4 Angivelse af hvordan virksomhedsaftalen kan ændres og opsiges
5 Oversigt over den aftalte organisering af sikkerheds- og sundhedsar-

bejdet i form af en organisationsplan".

Bekendtgørelsens §43, stk. 6



ring af sikkerheds- og sundhedsarbejdet aftales. Nogle af
kravene genfindes i MED-rammeaftalens §3, stk. 3.

Fælles for minimumskravene er, at de kun er opfyldt i det
omfang, de beskrives konkret i lokalaftalen. Det vil sige, at
det ikke er tilstrækkeligt at indskrive nogle overordnede
hensigtserklæringer i lokalaftalen om, at man agter at opfyl-
de kravene, ligesom det heller ikke er tilstrækkeligt blot at
skrive minimumskravene ordret ind i aftalen.

Nedenfor følger en beskrivelse af minimumskravene.

Lokalaftalen skal beskrive hvilke konkrete aktiviteter og
metoder, der vil blive anvendt med henblik på at styrke og
effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Det afgørende er, at for-
handlingsorganet har fastlagt, hvorledes arbejdsmiljøindsat-
sen skal fungere i en ny organisering med henblik på styr-
kelse og effektivisering af det forebyggende arbejde. 

Kommunerne anvender i dag en række aktiviteter og meto-
der i arbejdsmiljøarbejdet. Eksempler herpå er:
● Formulering af en overordnet arbejdsmiljøpolitik
● Udvælgelse af indsatsområder
● Arbejdspladsvurderinger
● Handleplaner
● Effektmåling
● Arbejdsmiljøregnskaber
● Opgørelser over antallet af arbejdsskader, sygedage etc.
● Risikovurderinger og ulykkesanalyser
● Temadage e.lign.

På næste side følger eksempler på, hvorledes dette kan for-
muleres i selve aftalen:



Eks. 1

Med henblik på at styrke arbejdsmiljøindsatsen og skabe et
sundere arbejdsmiljø udarbejder og iværksætter Hovedud-
valget en overordnet arbejdsmiljøpolitik med angivelse af
kommunens målsætninger. Heri indgår både de fysiske og
psykiske arbejdsmiljøfaktorer.

Med udgangspunkt i arbejdspladsvurderinger udarbejdes
handlingsplaner for, hvordan og hvornår arbejdsmiljøproble-
merne løses, hvilke aktiviteter, der iværksættes, og hvilke
metoder, der anvendes, samt hvordan, der løbende følges
op på problemerne.

Der udarbejdes kvartalsvis en opgørelse over antallet af de
anmeldte arbejdsulykker. Herudover danner en årlig
opgørelse heraf baggrund for en arbejdsmiljødrøftelse i
hovedudvalget, der herefter sikrer, at informationen kom-
mer ud til MED-udvalgene og til de faglige organisationer.

På baggrund af de kvartalsvise og den årlige opgørelse af
anmeldte arbejdsskader udarbejdes der konkrete forslag til
at forhindre gentagelser.

Der udarbejdes årligt statusrapporter om niveauet for
arbejdsmiljøindsatsen med beskrivelse af
● Hvilke initiativer, der er iværksat
● Hvilken indflydelse dette har haft bl.a. på antallet af

arbejdsskader og sygedage samt
● Hvilke initiativer, der påtænkes iværksat
● De årlige opgørelser og statusrapporterne indgår i kom-

munalbestyrelsens budgetbehandlinger

Ovenstående aktiviteter og metoder indgår i Hovedudval-
gets halvårlige drøftelser med samtlige sikkerhedsgrupper.



Eks. 2

Hovedudvalget skal sikre, at arbejdet med arbejdsmiljø 
styrkes og effektiviseres. Dette opfyldes bl.a. ved
● Med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingerne at gen-

nemføre en prioriteret handlingsplan for hvordan og
hvornår kommunens arbejdsmiljøproblemer løses

● At udarbejde og iværksætte en arbejdsmiljøpolitik med
angivelse af kommunens målsætninger

● At udarbejde og offentliggøre årlige statusrapporter eller
arbejdsmiljøregnskaber om niveauet for arbejdsmiljøind-
satsen

Beskrivelse af aktiviteter
● Der udarbejdes en arbejdsmiljøpolitik for kommunen.

Den vedtages af Kommunalbestyrelsen og indarbejdes i
personalepolitikken

● Kommunens sikkerhedsleder varetager arbejdsmiljøarbej-
det i samarbejde med sikkerhedsgrupperne. Sikkerhedsle-
deren varetager i øvrigt en generel konsulentfunktion i
forhold til alle MED-udvalg og sikkerhedsgrupper.

● Der udarbejdes et årligt arbejdsmiljøregnskab. Heri indgår
bl.a. initiativer fra de enkelte udvalg, statistik over
arbejdsulykker, fravær og omkostninger forbundet her-
med, arbejdsklimaundersøgelser samt sikkerhedslederens
årsberetning.



Lokalaftalen skal konkret angive en procedure for gennem-
førelse og opfølgning af aftalen i kommunen. Dette kan
bl.a. ske ved opstilling af en tidsplan for, hvornår de enkelte
aktiviteter skal foreligge, og en løbende evaluering af mål
og midler.

Lokalaftalen skal konkret angive, hvordan arbejdsmiljøopga-
verne varetages, herunder arbejdsledernes og de øvrige
ansattes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet. Det vil sige, at
forhandlingsorganet skal fastlægge hvilke fora, der fremover
skal varetage de opgaver, der er beskrevet i  bekendtgørel-
sen og i At-anvisning 6.1.0.4.. Se også bekendtgørelsen om
arbejdets udførelse.

Såfremt lokalaftalen ikke fastlægger, hvorledes arbejdsmil-
jøarbejdet på den enkelte arbejdsplads skal organiseres,
men i stedet overlader dette til arbejdspladsen selv at
afgøre, er det vigtigt at være opmærksom på, at de enkelte
arbejdspladser skal have truffet en beslutning herom inden
lokalaftalen træder i kraft. Dette hænger sammen med kra-
vet i §43, stk. 6 nr. 5 om udarbejdelse og indsendelse af en
oversigt over den aftalte organisering til Arbejdstilsynets
lokale afdeling, jf. bemærkningerne til §43, stk. 6, nr. 5.



Fastlægger lokalaftalen derimod hvorledes arbejdsmiljøar-
bejdet som udgangspunkt skal organiseres på den enkelte
arbejdsplads med mulighed for, at arbejdspladsen vælger at
aftale en anden organisering, er det ikke nødvendigt at de
enkelte arbejdspladser tager stilling hertil inden lokalaftalen
træder i kraft. Det er i denne situation vigtigt, at lokalafta-
len fastlægger en procedure, der sikrer at evt. ændringer i
organiseringen vil blive meddelt Arbejdstilsynets lokale afde-
ling i form af en revideret oversigt.

Der erindres om, at man ikke kan fravige arbejdsmiljølovgiv-
ningens bestemmelser om sikkerhedsorganisationens opga-
ver mv., jf. bemærkningerne til §43, stk. 2. 

Opgaver, der i henhold til bekendtgørelsen varetages af sik-
kerheds-udvalget:
● Planlægning, ledelse og koordinering af sikkerheds- og

sundhedsarbejdet.
● Rådgivning ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgs-

mål.
● Sikring af rammerne for, at sikkerhedsgrupperne oriente-

res og vejledes om arbejdet.
● Sikring af rammerne for tilstrækkelig og nødvendig

oplæring og instruktion af de ansatte.
● Samarbejde med bedriftssundhedstjenesten.
● Udarbejdelse af plan over sikkerhedsorganisationens

opbygning.
● Rådgivning af kommunen ved løsning af arbejdsmil-

jømæssige spørgsmål, herunder deltagelse i arbejds-
pladsvurderingen.

Opgaver, der i henhold til bekendtgørelsen varetages af sik-
kerheds-gruppen:
● Kontrol med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og

sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
● Påvirkning af den enkelte til en adfærd, der fremmer

egen og andres sikkerhed og sundhed.
● Orientering af de ansatte om de bestemmelser, der er

fastsat til at fremme sikkerhed og sundhed.



● Deltagelse i planlægningen af institutionens/afdelingens
sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltagelse i
arbejdspladsvurdering.

● Være kontaktled mellem de ansatte og sikkerhedsudval-
get.

● Holde sikkerhedsudvalget underrettet om arbejdsmil-
jømæssige problemer.

Øvrige opgaver fremgår bl.a. af ovennævnte bekendtgørelse
samt af At-anvisning nr. 6.1.0.1 om virksomhedernes sikker-
heds- og sundhedsarbejde.

I praksis kan minimumskravet opfyldes ved, at forhandlings-
organet fastlægger, hvem der fremover skal varetage sikker-
hedsgruppernes og sikkerhedsudvalgenes opgaver kombine-
ret med en liste over opgaverne i et bilag til lokalaftalen
(eks. 1). En anden mulighed er, at forhandlingsorganet i sel-
ve aftalen fastlægger, hvem der varetager de enkelte opga-
ver (eks. 2). 

Nedenfor er gengivet eksempler på, hvorledes dette kan
formuleres i selve aftalen.

Eks. 1

Kommunen har i sin MED-struktur forudsat, 
● at Hovedudvalget varetager Sikkerhedsudvalgets hidtidige

opgaver
● at lederen og den valgte sikkerhedsrepræsentant udgør

sikkerhedsgruppen. 
● at MED-udvalg varetager en del af sikkerhedsgruppens

hidtidige opgaver, jf. bilag til lokalaftalen, der fastlægger
opgavefordelingen mellem MED-udvalg og sikkerheds-
gruppen. 

● at MED-udvalg har ansvaret for at informere hovedudval-
get om arbejdet vedrørende sikkerhed og sundhed, såle-
des at der i princippet kun er en kommunikationslinie
mellem arbejdspladsniveauet og hovedudvalget. Hoved-
udvalgets sikkerhedsrepræsentanter har desuden kontakt



til øvrige sikkerhedsrepræsentanter i kommunen.
● at på arbejdspladser med et andet samarbejdsforum end

et MED-udvalg, (typisk i form af personalemøder med
MED-status) varetager sikkerhedgruppen alle de opgaver
en sikkerhedsgruppe har. Det vil sige at sikkerhedsgrup-
pen varetager de opgaver vedrørende sikkerheds- og
sundhedsarbejdet der i nærværende beskrivelse er tillagt
MED-udvalg.

● at der på hver arbejdsplads er mindst en sikkerhedsgrup-
pe. 

Hovedudvalget.
a Hovedudvalget er øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet.
b Hovedudvalgets rolle på arbejdsmiljøområdet er på et

overordnet og generelt niveau at koordinere og afstikke
overordnede retningslinier.
Hovedudvalget skal ikke være sagsbehandlende organ på
området.

c Hovedudvalgets opgaver inden for arbejdsmiljøområdet
er bl.a. formulering af en arbejdsmiljøpolitik for hele
kommunen, udarbejdelse af principielle retningslinier og
tilkendegivelser, koordinering af arbejdsmiljøindsatsen,
udpegning af indsatsområder og sikre opfølgning af dis-
se. Hovedudvalget skal endvidere årligt fremlægge en
beskrivelse af hvilke arbejdsmiljømæssige initiativer der i
det forgangne år er iværksat og hvilken indflydelse, disse
har haft på arbejdsmiljøet.

d Der udpeges en daglig leder af sikkerhedsarbejdet, der
kan handle på vegne af Hovedudvalget.

Afdelingsudvalg
a Der nedsættes som hovedregel et MED-udvalg for hver

afdeling (Afdelingsudvalg). Afdelingsudvalget er det cen-
trale udvalg for udøvelse af sikkerheds- og sundhedsar-
bejdet inden for det respektive område.

b Afdelingsudvalget har bl.a. følgende opgaver.
1 Planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøar-

bejdet
2 Rådgivning af lokaludvalg og sikkerhedsgrupper ved



løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder
deltagelse i arbejdspladsvurderingen.

3 Sikre at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes
om området

4 Sikre tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instrukti-
on af de ansatte

5 Samarbejde med bedriftssundhedstjenesten
6 Sikre at den forebyggende indsats på arbejdsmiljøom-

rådet styrkes
c Afdelingsudvalg kan til varetagelse af det daglige arbejde

- nedsætte underudvalg (sikkerhedsudvalg) til på afde-
lingsudvalgets vegne at varetage det daglige sikker-
heds- og sundhedsarbejde

- lade det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde vare-
tage af den daglige leder i samarbejde med (fælles)sik-
kerhedsrepræsentant(er) for respektive område(r)

Underudvalget, alternativt den daglige leder og (fælles)sik-
kerhedsrepræsentant(erne), fungerer samtidig som rådgiv-
ningsgruppe for afdelingsudvalget.
Valg af model skal tage udgangspunkt i, hvad der bedst sik-
rer en styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet på de respektive
områder.

Arbejdsplads-/ lokalt niveau.
a På arbejdspladsniveau bevares sikkerhedsgrupperne. Sik-

kerhedsgrupperne oprettes og nedlægges i øvrigt i hen-
hold til gældende regler herom.

b På arbejdspladsniveau organiseres sikkerheds- og sund-
hedsarbejdet i øvrigt  efter lokale behov.

c Sikkerhedsgruppernes opgave er bl.a.
1 Sikre at arbejdsmiljølovgivningen samt andre regler og

bestemmelser vedrørende arbejdsmiljøarbejdet over-
holdes.

2 Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

3 Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen
og andres sikkerhed og sundhed.

4 Orientere de ansatte om de bestemmelser, der er fast-



sat til at fremme sikkerhed og sundhed.
5 Deltage i planlægningen af institutionens/afdelingens

arbejdsmiljøarbejde, herunder deltagelse i arbejds-
pladsvurderinger.

6 Være kontaktled mellem de ansatte og lokal-/afde-
lingsudvalg på områder som vedrører arbejdsmiljøar-
bejdet.

7 Holde lokal-/afdelingsudvalg underrettet om arbejds-
miljømæssige problemer.

8 Sikre at arbejdsmiljømæssige problemer som sikker-
hedsgruppen ikke kan løse eller som berører flere sik-
kerhedsgrupper, forelægges lokal-/afdelingsudvalg.

d Ønsker et afdelingsudvalg eller et lokaludvalg/personale-
møde at ændre  organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet
skal dette forelægges hovedudvalget til godkendelse
inden iværksættelse.
Af forelæggelsen skal fremgå, hvorledes man med den
ændrede organisering vil styrke og effektivisere varetagel-
sen af arbejdsmiljøindsatsen, herunder beskrive mål,
metoder og aktiviteter. Det skal endvidere beskrives,
hvorledes opgaver og funktioner varetages.



Det skal konkret angives, hvordan aftalen kan ændres og
opsiges. I henhold til MED-rammeaftalens almindelige regel
om ændringsforslag skal forslag om ændring af organiserin-
gen af arbejdsmiljøarbejdet  fremsættes i kommunens
hovedudvalg.

Herudover skal opsigelse af lokalaftalen, herunder organise-
ring af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, ske skriftligt med 9
måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved
aftalens opsigelse skal der optages forhandling om indgåel-
se af en ny aftale, jf. MED-rammeaftalens §3, stk. 4.

Det skal endvidere aftales, hvilke konsekvenser en opsigelse
vil få i forhold til sikkerhedsorganisationen, jf. MED-ramme-
aftalens §3, stk. 5. Det kan f.eks. aftales, at bekendtgørel-
sens almindelige regler om sikkerhedsorganisationen igen
finder anvendelse. Eller det kan aftales, at den lokale aftale
løber videre indtil der kan opnås enighed om, at den ænd-
res. Andre kombinationer kan også aftales. Det er dog vig-
tigt at være opmærksom på, at sikkerheds- og sundhedsar-
bejdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen til enhver tid
skal være organiseret. 

Endelig skal lokalaftalen indeholde en oversigt over den
aftalte organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i
form af en organisationsplan. Organisationsplanen skal såle-
des give en oversigt over, hvilken struktur man har valgt på
samtlige niveauer i kommunen. Organisationsplanen skal
sendes til Arbejdstilsynets lokale afdeling (tidligere "tilsyns-
kreds"). 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at lokalaftalens organisations-
plan indeholder oplysninger om, hvem der med navns næv-



nelse er medlemmer af udvalgene, idet en ændring i per-
sonkredsen vil kræve en ændring af lokalaftalen. Bekendt-
gørelsens krav i §40, stk. 5 om indsendelse af en plan over
sikkerhedsorganisationens opbygning  med oplysning om,
hvem der er medlemmer af udvalgene kan i stedet opfyldes
særskilt.

Denne bestemmelse får ingen betydning på det kommunale
område, idet MED-rammeaftalens konfliktløsningsmodel fin-
der anvendelse, jf. §§19, stk. 2 og 20. Herefter skal spørgs-
mål om fortolkning af eller brud på både rammeaftalen og
lokalt aftalte bestemmelser om organisering af sikkerheds-
og sundhedsarbejdet,  i første omgang søges løst i Hoved-
udvalget, jf. §9, stk. 2, nr. 4.  

Såfremt det ikke er muligt at blive enige lokalt, må Hoved-
udvalget forelægge sagen for de centrale parter, jf. §9, stk.
2, nr. 5 smh. §19, stk. 2 nr. 2. 

Først i det tilfælde, at de centrale parter heller ikke kan blive
enige om en løsning, kan sagen indbringes for en voldgifts-
ret, jf. §20. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bin-
dende og kan ikke indbringes for anden myndighed, herun-
der Arbejdsretten.

Bestemmelsen berører alene fortolkning af eller brud på
MED-rammeaftale og lokalt aftalte bestemmelser om orga-
nisering af arbejdsmiljøarbejdet. Spørgsmål om fortolkning

"Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler
efter stk. 1 afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for
området. Brud på aftaler indgået efter stk. 1 nr. 2, kan dog ikke
indbringes for Arbejdsretten, men afgøres ved faglig voldgift".

Bekendtgørelsens §43, stk. 7



af bekendtgørelsen og evt. manglende opfyldelse af
bekendtgørelsens betingelser henhører under Arbejdstilsy-
nets kompetence. 

Bekendtgørelsens §44 åbner mulighed for, at man som led i
en anden organisering henlægger arbejdsmiljøarbejdet til et
samarbejdsorgan. Det kan således aftales, at sikkerhedsud-
valg og/eller sikkerhedsgrupper helt eller delvist skal integre-
res i MED-strukturen.

Ved en sådan sammenlægning opnås dels en mere repræs-
entativ indflydelse på sikkerheds- og sundhedsarbejdet, dels
en synergieffekt som følge af øget samspil mellem arbejds-
miljø og arbejds-, personale- og samarbejdsforhold i øvrigt.

Det er en betingelse, at både sikkerhedsrepræsentanter og
arbejdsledere er repræsenteret i samarbejdsorganet. I tilfæl-
de, hvor der er mere end en sikkerhedsrepræsentant eller
arbejdsleder, er det tilstrækkeligt, at der vælges en fra hver
side til samarbejdsorganet.

"Med henblik på at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed mellem sam-
arbejdsudvalg, de lokale aftaleparter og sikkerhedsorganisationen kan opgave-
varetagelsen i forbindelse med sikkerhed og sundhed varetages af et samar-
bejdsorgan, hvis
1 betingelserne i §43 er opfyldt, og
2 personer, der er valgt til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet, er

repræsenteret i samarbejdsorganet"

Bekendtgørelsens §44, stk. 1



I rammeaftalens bemærkninger til § 4, stk. 6 er det formu-
leret således, at det bør sikres, at sikkerhedsrepræsentanten
også har sæde i udvalget, men bekendtgørelsen bestemmer
altså, at sikkerhedsrepræsentanten skal være medlem af
udvalget. (MED-rammeaftalens bemærkninger vil blive revi-
deret i overensstemmelse hermed).

Såfremt tillidsrepræsentanten også er valgt til at varetage
funktionen som sikkerhedsrepræsentant, jf. §45, er det
naturligvis tilstrækkeligt, at denne sidder i udvalget.

Det skal understreges, at det skal fremgå af lokalaftalen, at
sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder er sikret plads i
samarbejdsorganet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at de
rent faktisk deltager.

Sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder skal dog alene
være medlem af udvalget i det tilfælde, at udvalget vareta-
ger sikkerhedsudvalgets opgaver i henhold til bekendtgørel-
sen (SISU). Såfremt udvalget f.eks. alene kan drøfte generel-
le spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø, men ikke varetager
sikkerhedsudvalgets opgaver, skal de ikke nødvendigvis sid-



de i udvalget (SAU). 

Bekendtgørelsens §45 indebærer, at det kan aftales, at til -
lidsrepræsentanten også skal varetage funktionen som sik-
kerhedsrepræsentant. Valg til de to funktioner skal dog
foregå særskilt, og man kan således ikke besætte begge
poster ved en enkelt valghandling.

Bortset fra virksomhedsledere og arbejdsledere skal samtlige
ansatte have mulighed for at stemme og stille op som kan-
didat ved valget til sikkerhedsrepræsentant. Herudover skal
reglerne for valg af tillidsrepræsentant følges ved valg af sik-
kerhedsrepræsentant.

En aftale om, at tillidsrepræsentanten også skal varetage
funktionen som sikkerhedsrepræsentant medfører, at sikker-
hedsorganisationen fra at være geografisk funderet i enkel-
te afdelinger ændres til at være baseret på overenskomst-
grupper. I denne situation vil tillidsrepræsentanten skulle
varetage sikkerhedsrepræsentantfunktionen i forhold til alle
de ansatte, som er inden for overenskomstgruppen, uanset
om de pågældende er medlem af den forhandlingsberetti-

"Sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet kan varetages af en
og samme person, hvis
1 de respektive valg til funktionerne som henholdsvis sikker-

hedsrepræsentant og tillidsrepræsentant foregår særskilt og
2 alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdslede-

re i henhold til arbejdsmiljølovens §§23 og 24, er sikret val-
gret og er valgbare til funktionen som sikkerhedsrepræsen-
tant, jf. (bekendtgørelsens) §24, stk. 2 og 3.

Bekendtgørelsens §45, stk. 1



" Er der indgået aftale om, at sikkerheds- og tillidsrepræsen-
tantfunktionen skal varetages af en og samme person, skal den
pågældende vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i
stk. 1".

Bekendtgørelsens §45, stk. 2
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Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges.

Stk. 1. Aftalen er udformet som en rammeaftale, der skal udfyldes
ved, at der i den enkelte (amts)kommune/dire k t o r a t / f o r s ø g s b y d e l
indgås lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Den
lokale aftale herom skal være i overensstemmelse med de krav med
hensyn til form, indhold og stru k t u r, som følger af lovgivningens og
rammeaftalens bestemmelser.

Stk. 2. En lokal aftale skal omfatte hele (amts)kommunen.

For Københavns Kommunes vedkommende skal en lokal aftale
omfatte hele en forvaltnings/en forsøgsbydels område.

Vejledning:
Alle ansatte i (amts)kommunen og eventuelle selvejende institutioner
(som nævnt i § 1) skal være omfattet af den lokale aftale. Der kræves
ikke det samme indhold i og den samme struktur for medindflydelsen
og medbestemmelsen i hele (amts) kommunen (ensartethed), jf. § 4,
stk. 2.

Stk. 3. Indebærer en lokal aftale en ændret organisering af sikker-
heds- og sundhedsarbejdet, skal den som minimum:

1 . S i k re, at den ændrede organisering af sikkerheds- og sund-
hedsarbejdet styrker og eff e k t i v i s e rer funktionsvare t a g e l s e n ,

2 . beskrive de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at
opnå det tilsigtede,

3 . angive en pro c e d u re for gennemførelse og opfølgning på
v i r k s o m h e d e n .

Det, der kan aftales på arbejdsmiljøområdet, er en ændret organise-
ring. Ved at indgå en lokal aftale, der ændrer organiseringen af sikker-
heds- og sundhedsarbejdet, kan man altså ikke fravige de bestemmel-
ser om sikkerhedsorganisationens opgaver m.v., der er fastlagt i
arbejdsmiljølovgivningen.

Som eksempel herpå kan nævnes, at det fremgår af § 11 i bekendt-
gørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (nr.
1181 af 18.12.1992), at sikkerhedsgruppen skal samarbejde med
bedriftssundhedstjenesten (BST). Det kan ikke i den lokale aftale fast-
lægges, at der fremover ikke skal samarbejdes med BST. Det bør i ste-
det fastlægges hvilke personer eller hvilket forum, der fremover har
denne opgave.

Uddrag af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse



Hvis det aftales, at arbejdsmiljøarbejdet organiseres på anden vis, bør
det fremgå, hvilke personer eller hvilket forum der har opgaverne.
Som eksempler på opgaver kan nævnes:

Opgaver, der p.t. varetages af sikkerhedsgruppen:
- Kontrol med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundheds-

mæssigt fuldt forsvarlige.
- Påvirkning af den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og

andres sikkerhed og sundhed.
- Orientering af de ansatte om de bestemmelser, der er fastsat til at

fremme sikkerhed og sundhed.
- Deltagelse i planlægningen af institutionens/afdelingens sikker-

heds- og sundhedsarbejde, herunder deltagelse i arbejdspladsvur-
dering.

- Være kontaktled mellem de ansatte og sikkerhedsudvalget.
- Holde sikkerhedsudvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige

problemer.

Opgaver, der p.t. varetages af sikkerhedsudvalget:

- Planlægning, ledelse og koordinering af sikkerheds- og sundheds-
arbejdet.

- Rådgivning ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål.
- Sikring af rammerne for, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vej-

ledes om arbejdet.
- Sikring af rammerne for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og

instruktion af de ansatte.
- Samarbejde med bedriftssundhedstjenesten.
- Udarbejdelse af plan over sikkerhedsorganisationens opbygning.
- Rådgivning af (amts)kommunen ved løsning af arbejdsmiljømæssi-

ge spørgsmål, herunder deltagelse i arbejdspladsvurderingen.

Øvrige opgaver fremgår bl.a. af ovennævnte bekendtgørelse samt af
At-anvisning nr. 6.1.0.1 om virksomhedernes sikkerheds- og sund-
hedsarbejde.

Det kan anbefales, at forhandlingsorganet som led i drøftelserne om
disse spørgsmål afklarer, hvilken rolle sikkerhedslederen vil få i en ny
organisering, og hvem sikkerhedslederens nærmeste samarbejdspar-
ter bliver, f.eks. hovedudvalget.

Forhandlingsorganet bør overveje, om det også kan være hensigts-
mæssigt at foretage en lignende oplistning af ansvarsområder i for-
hold til de opgaver, der p.t. er henlagt til samarbejdsudvalgssyste-
met.



Opmærksomheden henledes på arbejdsgiverens pligter, som de er
beskrevet i arbejdsmiljølovens §§ 15-22.

Den lokale aftale skal i hovedtræk beskrive, hvorledes arbejdet med
arbejdsmiljø styrkes og effektiviseres i en ny organisering. Dette kan
gøres på mange måder.

F.eks. kan man:
- Med udgangspunkt i en arbejdspladsvurdering beslutte at gennem-

føre en prioriteret handlingsplan for, hvordan og hvornår
(amts)kommunens arbejdsmiljøproblemer løses, hvilke aktiviteter
der skal iværksættes og hvilke metoder der skal anvendes, samt
hvordan der løbende følges op herpå som et led i processen.

- Udarbejde og iværksætte en lokal arbejdsmiljøpolitik med angivelse
af (amts)kommunens målsætninger.

- Beslutte, at (amts)kommunen (evt. i samarbejde med BST) skal
udarbejde og offentliggøre årlige statusrapporter eller arbejdsmil-
jøregnskaber om niveauet for arbejdsmiljøindsatsen - med beskri-
velse af hvilke initiativer, der i det forgangne år er iværksat, og hvil-
ken indflydelse dette har haft på tallene for anmeldelser af arbejds-
skader og for sygedage, samt en beskrivelse af hvilke aktiviteter,
der påtænkes iværksat.

Det kan i praksis være en kombination af forskellige metoder, der
anvendes. Det afgørende er, at forhandlingsorganet har fastlagt,
hvorledes arbejdsmiljøindsatsen skal fungere i en ny organisering
med henblik på styrkelse og effektivisering af det forebyggende
arbejde.

Den lokale aftale vil også skulle fastlægge organiseringen af sikker-
heds- og sundhedsarbejdet på de selvejende institutioner, der er
omfattet af den lokale aftale.

Stk. 4. Den lokale aftale kan opsiges skriftligt med 9 måneders
varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigel-
se optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale
kan genforhandles uden forinden at være opsagt.

Det forholdsvis lange opsigelsesvarsel er fastlagt for at have tid til at
kunne forhandle en ny lokal aftale, og til at gennemføre den. Hvis
der ikke kan opnås enighed om en ny lokal aftale, giver det lange
opsigelsesvarsel mulighed for i god tid at konstatere dette og til at
omstille sig til det, der gælder, når opsigelsesperioden udløber (se
stk. 5).



Opsigelse kan kun ske inden den 31. december i lige årstal til den
30. september året efter.

Stk. 5. Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser
en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde
og samarbejdsudvalg samt sikkerhedsorganisationen.

Det skal aftales, hvad der gælder, hvis en lokal aftale opsiges, og der
ikke kan opnås enighed om en ny lokal aftale. Aftalen skal indeholde
en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få for tillidsre-
præsentanter, for samarbejde og samarbejdsudvalg samt for sikker-
hedsorganisationen - altså en positiv tilkendegivelse af, hvilke regler
der skal gælde. Det kan f.eks. aftales, at den sammenskrevne aftale
(Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg)
anvendes sammen med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om
sikkerhedsorganisationen, eller det kan aftales, at den lokale aftale
løber videre, indtil der opnås enighed om, at den ændres. Der kan
også tænkes andre kombinationer.

De centrale parter har forudsat, at man efter opsigelse af en lokal
aftale fortsat skal have bestemmelser for samarbejde og tillidsrepræs-
entanter. Det fremgår af arbejdsmiljølovgivningen, at sikkerheds- og
sundhedsarbejdet til enhver tid skal være organiseret.

Stk. 6. Bestemmelserne i §§ 4 og 6-9 er minimumsbestemmelser
og kan ikke fraviges i indskrænkende retning. Bestemmelserne i
§§ 2-3, 5 og 10-17 kan ikke fraviges.

Der er 2 slags bestemmelser i rammeaftalen:

- Bestemmelser, der kan fraviges, men ikke i indskrænkende retning
(minimumsbestemmelser), og

- bestemmelser, som man ikke kan fravige - hverken i den ene eller i
den anden retning. 

Det er vigtigt at være opmærksom på denne forskel, når man skal
sætte sig ind i, hvad man kan aftale, og hvad man ikke kan.

At en bestemmelse er en minimumsbestemmelse betyder, at man
ved fravigelsen må forbedre, men ikke forringe den basis, som
bestemmelsen fastsætter. Man kan f.eks. ikke aftale, at der i (amts)
kommunen ikke kan aftales retningslinier, eller at der ikke skal være
et hovedudvalg som beskrevet i § 4, stk. 7 og § 9.



Til gengæld kan man f.eks. godt aftale, at der skal aftales retningsli-
nier på flere områder, end det er fastlagt i § 8, stk. 2.

Det er i vejledningen angivet ud for hver paragraf, om den indehol-
der minimumsbestemmelser eller er ufravigelig.

Minimumsbestemmelserne drejer sig om indhold i samt form og
struktur for medindflydelsen og medbestemmelsen, herunder om
opgaver m.v. for det hovedudvalg, der skal være i (amts)kommunen.

De ufravigelige bestemmelser drejer sig især om forholdene m.v. for
tillidsrepræsentanter og andre medarbejderrepræsentanter.

Der er mindst de samme muligheder som i de hidtidige tillidsrepræs-
entantregler for at indgå aftaler mellem den enkelte personaleorga-
nisation og (amts)kommunen. Dette kan i henhold til den enkelte
paragraf i rammeaftalen ske både i forbindelse med indgåelse af en
lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse og senere.

En række emner, som er reguleret i aftalerne om tillidsrepræsentan-
ter, samarbejde og samarbejdsudvalg, er ikke berørt i rammeaftalen.
Det betyder ikke, at emnerne ikke kan medtages i den lokale aftale -
dét spørgsmål er blot udlagt til lokal aftale i (amts)kommunen. For-
handlingsorganet kan vælge at lade ét eller flere af emnerne indgå i
den lokale aftale, i en eventuel forretningsorden for hovedudvalget
eller andre udvalg - eller vælge ikke at regulere emnerne lokalt.

Emnerne er bl.a.:
- Emner for fastlæggelse af retningslinier ud over dem, som skal

fastlægges i henhold til § 8, stk. 2,
- størrelsen af hovedudvalget og andre udvalg,
- arbejdsform for hovedudvalget og andre udvalg,
- nedsættelse af underudvalg og
- anvisning af fælleslokale til tillidsrepræsentanter.

Alle emner kan indgå i den lokale aftale. Dog må emnerne og
måden, hvorpå de indgår i den lokale aftale, hverken stride mod de
af rammeaftalens bestemmelser, der er ufravigelige, eller fravige de
øvrige af rammeaftalens bestemmelser i indskrænkende retning.

Det kan også aftales, at der henvises til bestemmelserne i aftalerne
om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg.



Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser.

Der er stort set ikke fastlagt nogle detaljerede krav i rammeaftalen
med hensyn til formen og strukturen for medindflydelsen og medbe-
stemmelsen. I stedet fastlægger rammeaftalen nogle principper for
den lokale struktur for medindflydelse og medbestemmelse i
(amts)kommunen, som skal anvendes i den lokale aftale.

Udgangspunktet for at aftale formen og strukturen for medindflydelse
og medbestemmelse er, at der i (amts)kommunen mellem ledelsen og
medarbejderepræsentanterne fastlægges formål og indhold herfor på
grundlag af rammeaftalens bestemmelser.

Drøftelsen bør dermed ske i overensstemmelse med følgende:

Formål med medindflydelsen 
og medbestemmelsen

Indhold i medindflydelsen 
og medbestemmelsen

Struktur for medindflydelsen 
og medbestemmelsen

Rammeaftalen er således muligheden for at aftale et samlet system for
medindflydelse og medbestemmelse i den enkelte (amts)kommune på
grundlag af lokale forhold.

Stk. 1. Udvalgsstrukturen aftales lokalt, så den tilgodeser
(amts)kommunens behov og styrker medarbejdernes muligheder
for indflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den
medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen  og
medbestemmelsen.

Udvalgsstrukturen skal aftales således, at den tilgodeser 2 hensyn:

For det første (amts)kommunens behov for en struktur, der medvirker
til en sammenhæng mellem ressourceforbruget og de resultater, der
skabes.

For det andet medarbejdernes behov for en struktur, der giver en reel
mulighed for indflydelse og medbestemmelse i stedet for en formel
adgang hertil.



Disse to hensyn er ikke modsatrettede - det er muligt at finde model-
ler, der tilgodeser begge hensyn.

Når udvalgsstrukturen skal opbygge sådan, at den medvirker til at
kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen,
kan bl.a. følgende forhold inddrages:

- De involverede ledelses- og medarbejderrepræsentanters kompe-
tence bør være klar og meddelt den anden part.

- De gensidige forventninger til samarbejdet bør være klare og
afstemte.

- Der bør være klare og præcise rammer for samarbejdet, herunder
for udvalgenes arbejde m.v.

- Medindflydelses- og medbestemmelsessystemet bør være præget
af en gennemsigtighed og synlighed.

- Informationskanalerne bør være klare med henblik på en åben
information mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanterne,
mellem de enkelte medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i
(amts)kommunen og mellem det enkelte medindflydelses- og med-
bestemmelsesudvalg og de medarbejdere og ledere, som er på det
pågældende område.

Stk. 2. Der skal være et sammenhængende system for udøvelse
af medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke kræver ens-
artethed i de enkelte enheder i (amts)kommunen/direktoratet.
Dette system skal udmøntes i en aftalt struktur, som skal matche
ledelsesstrukturen.

Hvor der er en leder med kompetence med hensyn til arbejds-, per-
sonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, f.eks. en økonomisk
kompetence eller indstillingsret/kompetence med hensyn til ansættel-
ser og afskedigelser, skal der være en formaliseret mulighed for at
medarbejderne kan få medindflydelse og medbestemmelse. Med for-
maliseret menes f.eks., at der er aftalt et udvalg, personalemøder
eller et løbende samarbejde mellem lederen og den enkelte medar-
bejderrepræsentant.

Med et sammenhængende system for medindflydelse og medbe-
stemmelse menes, at der ikke må være nogle "stopklodser" i med-
indflydelses- og medbestemmelsessystemet, hverken i opadgående
eller nedadgående retning. Der skal kunne delegeres kompetence
m.v. i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet på tilsvarende
vis som i ledelsessystemet.

Da kompetencen hos alle ledere i (amts)kommunen principielt er
delegeret fra det øverste niveau ((amts)borgmesteren), er medindfly-



delses- og medbestemmelsessystemet, som det er beskrevet i ram-
meaftalen, også tænkt "oppefra og ned". Dette skal ses i forhold til
det princip for strukturering, som har været grundlaget for bestem-
melserne i aftalerne om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samar-
bejdsudvalg. Disse regler beskriver først og fremmest samarbejdsud-
valg på institutionsniveauet. Det har f.eks. betydet, at der i mange
(amts) kommuner ikke er et fælles/centralt hovedsamarbejdsudvalg
dækkende hele (amts)kommunen.

Når der ikke kræves ensartethed, betyder det, at der kan aftales for-
skellige modeller inden for samme (amts)kommune, f.eks.:

- I teknisk forvaltning en særskilt sikkerhedsorganisation og særskilte
tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

- I socialforvaltningen særskilte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter,
men et fælles udvalg, som har til opgave at behandle alle spørgs-
mål i relation til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmil-
jøforhold.

- På rådhuset/amtsgården et fælles udvalg, og at tillidsrepræsentan-
terne på dette område også varetager sikkerhedsrepræsentanter-
nes funktioner.

At strukturen skal matche ledelsesstrukturen betyder, at strukturen
skal tænkes sammen med og svare til eller afspejle ledelsesstruktu-
ren.

Med hensyn til de selvejende institutioner, som er omfattet af den
lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, jf. vejlednin-
gen til § 1, må det i aftalen fastlægges, på hvilken måde medarbej-
derne på disse institutioner får indflydelse på (amts)kommuneniveau.

Stk. 3. Strukturen skal udformes med hensyntagen til (amts)kom-
munens eller den enkelte arbejdsplads' særlige organisering og
forhold.

Stk. 4. I strukturen indgår medindflydelses- og medbestemmel-
sesudvalg, personalemøder m.v.

Rammeaftalen stiller alene krav om, at der skal være et udvalg på
det øverste niveau i (amts) kommunen for udøvelse af medindflydel-
se og medbestemmelse. Udvalg m.v. på de øvrige niveauer i
(amts)kommunen kan indgå i den lokale aftale.

Strukturen kan bestå af medindflydelses- og medbestemmelsesud-
valg. Det kan f.eks. også fastlægges, at medindflydelsen og medbe-
stemmelsen på et område udøves på et personalemøde. Det bør så



lokalt aftales, hvor ofte dette personalemøde afholdes, hvordan
dagsordenen for personalemødet udformes, hvem der deltager i per-
sonalemødet, referat herfra m.v.

Endvidere kan det aftales, at medindflydelsen og medbestemmelsen
foregår via et løbende samarbejde mellem lederen og den enkelte
medarbejderrepræsentant, og at dette samarbejde i et vist omfang
er formaliseret, således at det er klart, hvornår man mødes, og hvor-
dan informationen til de øvrige ansatte foregår. Det kan også aftales,
at medarbejderrepræsentanter deltager i møder i ledelsen/direktio-
nen, og at dette indgår som et element i strukturen for medindfly-
delse og medbestemmelse i (amts)kommunen.

Der kan være andre måder end ovennævnte at organisere samarbej-
det på.

Der er ikke i rammeaftalen fastlagt nogle bestemmelser om størrel-
sen af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Det må aftales
lokalt.

Der er heller ikke i rammeaftalen fastlagt bestemmelser om arbejds-
formen i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet. Hvis et
medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg har et sikkerhedsud-
valgs opgaver, vil bestemmelserne om sikkerhedsudvalgenes arbejds-
form, som de er fastlagt i arbejdsmiljølovgivningen, være gældende
for det pågældende udvalg.

Stk. 5. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal
som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspej-
le personalesammensætningen.

Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal tage
udgangspunkt i en fordeling på hovedorganisationsområderne, dvs.
LO-området (Det Kommunale Kartel), FTF-området (FTF-K) og AC.
Hvis der ikke er nogle medarbejdere tilhørende et hovedorganisati-
onsområde inden for det område, som det pågældende udvalg dæk-
ker, skal der naturligvis ikke være en repræsentation fra dette hoved-
organisationsområde i udvalget.

Udvalgene skal være af en sådan størrelse og med en sådan sam-
mensætning, at arbejdet i praksis kan fungere.

Udvalgene bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således
at alle relevante synspunkter kan komme frem. Så vidt muligt bør
alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsen-



teret i udvalget. Dernæst kan de enkelte personalegruppers størrelse
inddrages ved vurdering af sammensætning af udvalget på medar-
bejdersiden. Hvis ikke alle personaleorganisationer er repræsenteret,
kan det overvejes, om der skal etableres et kontaktudvalg eller andet
forum, som kan virke vejledende for personalerepræsentanterne i
medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget.

Ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanterne af sin midte.

Stk. 6. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på
valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser,
der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræs-
entanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter her-
til. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter.

Udvalgene sammensættes på medarbejdersiden som udgangspunkt
af de tillidsrepræsentanter, der er inden for det område, som udval-
get dækker.

Er der aftalt færre pladser på medarbejdersiden i et medindflydelses-
og medbestemmelsesudvalg, end der er tillidsrepræsentanter inden
for området, må der foretages et valg mellem disse tillidsrepræsen-
tanter.

Er der derimod aftalt flere pladser på medarbejdersiden i udvalget,
end der er tillidsrepræsentanter inden for området, kan der vælges
andre medarbejdere som repræsentanter i udvalget.

Der kan også vælges andre medarbejderrepræsentanter, hvis f.eks.
en overenskomstgruppe har medlemmer på det område, som udval-
get dækker, men de pågældende medarbejdere har en medarbejder-
repræsentant, som er ansat på et andet område i (amts)kommunen.
Så har medarbejdergruppen mulighed for at vælge en anden medar-
bejderrepræsentant til medindflydelses- og medbestemmelsesudval-
get på det pågældende område. Eksempel: HK'erne på et bibliotek
har en tillidsrepræsentant, som ikke arbejder på biblioteket, men på
rådhuset. HK'erne på biblioteket har mulighed for at vælge en med-
arbejderrepræsentant blandt sig til at repræsentere dem i bibliote-
kets medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Tillidsrepræsen-
tanten kan ikke deltage i bibliotekets udvalg.

Hvis et medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg også skal vare-
tage opgaverne på sikkerheds- og sundhedsområdet, og det inden
for det pågældende område ikke er aftalt, at tillidsrepræsentanterne
tillige varetager funktionerne som sikkerhedsrepræsentanter, bør det



sikres, at sikkerhedsrepræsentanter også har sæde i udvalget.

Andre medarbejderrepræsentanter sidestilles med tillidsrepræsentan-
ter med hensyn til valg af suppleant (§ 13), vilkår (§ 14), afskedigelse
(§ 17) og uddannelse. Suppleanter for andre medarbejderrepræsen-
tanter er også omfattet af den særlige beskyttelse mod afskedigelse.

Stk. 7. I alle (amts)kommuner skal der etableres et hovedudvalg
sammensat af ledelses- og (fælles)tillidsrepræsentanter.

I Københavns Kommune etableres et hovedudvalg for hver
forvaltning/forsøgsbydel.

I Frederiksberg Kommune sammensættes hovedudvalget af repræsen-
tanter for de lokale forhandlingsberettigede organisationer og Økonomi-
direktoratet.

Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og
medbestemmelse i (amts)kommunen.

Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsom-
rådet for hele (amts)kommunen, medmindre andet aftales.

Hovedudvalgets opgaver svarer til de opgaver, som hidtil har været
løst:

- Af et fælles/centralt hovedsamarbejdsudvalg for hele (amts)kom-
munen,

- af et hovedsikkerhedsudvalg for hele (amts) kommunen, medmin-
dre andet aftales.

- af (amts)kommunens koordinationsudvalg og
- i fællesskab mellem medarbejderrådets forhandlingsudvalg og

(amts)kommunens øverste ledelse.

Hovedudvalget har på det øverste niveau i (amts)kommunen altså de
samme opgaver som øvrige medindflydelses- og medbestemmelses-
udvalg, dvs. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslini-
er.

Vedrørende Københavns Kommune bemærkes, at det af rammeafta-
len fremgår, at der skal etableres et hovedudvalg for hver forvalt-
ning/forsøgsbydel. I Københavns Kommune etableres således ikke et
fælles hovedudvalg for hele kommunen.



Som udgangspunkt er hovedudvalget også det øverste udvalg på sik-
kerheds- og sundhedsområdet for hele (amts)kommunen. Det kan i
den lokale aftale dog fastlægges, at der i stedet for, at hovedudval-
get har denne opgave, etableres et særskilt hovedsikkerhedsudvalg i
(amts)kommunen. For at sikre en optimal funktionsvaretagelse på
sikkerheds- og sundhedsområdet anbefales, at (amts)kommunens
øverste ledelse engagerer sig i sikkerheds- og sundhedsarbejdet, såle-
des at arbejdsmiljøet forbedres, og samarbejdet på området etable-
res, udvikles og vedligeholdes på tilfredsstillende måde.

Hovedudvalget har også en række andre opgaver. Disse er beskrevet
i § 9.

Med hovedudvalget bliver medindflydelsen og medbestemmelsen
machet med den øverste ledelseskompetence i (amts)kommunen;
hovedudvalgets kompetence dækker den øverste ledelses kompeten-
ce inden for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøfor-
hold.

Hovedudvalget sammensættes af ledelses- og (fælles)tillidsrepræsen-
tanter. Hvis strukturen for medindflydelse og medbestemmelse er
aftalt således, at der i (dele af) (amts)kommunen er en selvstændig
sikkerhedsorganisation, som ikke er integreret i den øvrige struktur
for medindflydelse og medbestemmelse, kan også sikkerhedsrepræs-
entanter være medlemmer af hovedudvalget på medarbejdersiden.

Størrelsen og sammensætningen af hovedudvalget bør fastlægges i
den lokale aftale.

Medarbejderrepræsentationen i hovedudvalget skal - ligesom for
øvrige medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg - baseres på
hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen.



Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser.

Stk. 1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyld-
ning af generelle rammeaftaler/overenskomster i tilfælde, hvor
aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter.

Det er nu muligt at forhandle og indgå aftaler om udfyldning af
generelle rammeaftaler i hovedudvalget, altså i medindflydelses- og
medbestemmelsessystemet i (amts)kommunen.

De centrale overenskomstparter har i de senere år indgået en række
rammeaftaler, som skal udfyldes lokalt i den enkelte (amts)kommu-
ne. Det drejer sig bl.a. om aftalen om decentral løn, rammeaftalen
om seniorpolitik, rammeaftalen om puljejob og rammeaftalen om
socialt engagement.

I hovedudvalget kan der forhandles og indgås aftaler om emner:

- hvor det af den enkelte aftale fremgår, at man forhandler i fælles-
skab på medarbejder/organisationssiden,

- hvor de lokale organisationer bliver enige om at forhandle i fælles-
skab.

I hovedudvalget  vil der typisk - i de tilfælde hvor aftaleretten er
delegeret til de lokale repræsentanter - være mulighed for at for-
handle og indgå aftaler om generelle spørgsmål, som vedrører flere
organisationers medlemmer. Der vil fortsat være en række aftales-
pørgsmål, som er et anliggende mellem den enkelte forhandlingsbe-
rettigede organisation og (amts)kommunen.

Parterne i hovedudvalget bør sammen og hver for sig sikre, at
(amts)kommunens øvrige organisation inddrages i de drøftelser, der
foregår i hovedudvalget. Det gælder både i forhold til forhandlinger
om indgåelse af aftaler og i forhold til fastlæggelse af generelle ret-
ningslinier for hele (amts) kommunen. Inddragelsen kan dels ske ved,
at der i hovedudvalget fastlægges procedurer herfor, dels ved at hver
part (ledelsen og medarbejderrepræsentanterne) holder en tæt kon-
takt til sit eget "bagland".



Stk. 2. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til
opgave

1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier ved-
rørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold,
der har betydning for hele (amts)kommunen,

2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydel-
se og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg
m.v.,

3. at fortolke aftalte retningslinier,
4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestem-

melse og behandle uoverensstemmelser herom og
5. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål ved-

rørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf.
§ 19.

:
Foruden at fungere som medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg
for hele (amts)kommunen har hovedudvalget til opgave at vejlede
(amts) kommunens medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.,
fortolke aftalte retningslinier, fortolke og behandle uoverensstemmelser
vedrørende den lokale aftale og i øvrigt indbringe uoverensstemmelser
og fortolkningsspørgsmål om både rammeaftalen, den lokale aftale og
retningslinier for de centrale forhandlingsparter, jf. § 19.

I henhold til protokollatet om uddannelse på medindflydelses- og med-
bestemmelsesområdet har hovedudvalget også en række opgaver.

Hvis der er enighed i hovedudvalget, kan der i en (amts)kommune
udvikles en tilsvarende uddannelse som den, de centrale parter udvikler
og udbyder. Der kan desuden ved enighed i hovedudvalget anvendes
egne undervisere til sådanne kurser, og der kan anvendes egne undervi-
sere til at foretage undervisningen på den uddannelse, som parterne
har udviklet.

Hvis der fastlægges principper for den enkelte ledelses- eller medarbej-
derrepræsentants anvendelse af retten til uddannelse i funktionstiden,
jf. uddannelsesaftalen (se side 69ff), skal dette ske i hovedudvalget.
Princippet kan f.eks. være, at en del af del af klippene kan anvendes til
fælles temadage for ledelse og medarbejdere i de enkelte medindflydel-
ses- og medbestemmelsesudvalg.

Henvendelse til de centrale forhandlingsparter sker således:

- Fra primærkommuner sendes henvendelsen til Kommunernes Lands-
forening og til KTO ved enslydende breve.



- Fra amter sendes henvendelsen til Amtsrådsforeningen og til KTO
ved enslydende breve.

- I Københavns Kommune sendes henvendelsen til Overborgmeste-
rens afdeling, Løndirektoratet og til KTO ved enslydende breve.

- Frederiksberg Kommune sender henvendelsen til Økonomidirektora-
tet, Løn- og personaleafdelingen, og til KTO ved enslydende breve.

Stk. 3. Hovedudvalget mødes - normalt en gang om året - med
(amts)kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af
den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konse-
kvenser for arbejds- og personaleforhold i (amts)kommunen.

Med bestemmelsen er der fortsat sikret en dialogmulighed mellem
politikerne og medarbejderrepræsentanterne, efter at koordinations-
udvalget nedlægges i forbindelse med indgåelse af den lokale aftale
om medindflydelse og medbestemmelse.

Drøftelsen af budgettets konsekvenser for arbejds- og personalefor-
hold i (amts)kommunen foregår med repræsentanter for kommunal-
bestyrelsen/amtsrådet, f.eks. med økonomiudvalget. Kommunalbe-
styrelsen/amtsrådet tager stilling til, hvem der repræsenterer den
politiske ledelse i dialogen.

Drøftelsen bør ske på så tidligt et tidspunkt i budgetbehandlingen, at
medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i
grundlaget for kommunalbestyrelsens/amtsrådets beslutninger.

Det kan i den lokale aftale fastlægges, f.eks. som led i procedureret-
ningslinien herom, jf. § 8, stk. 2, hvornår mødet mellem hovedudval-
get og den politiske ledelse skal finde sted i forhold til budgetbe-
handlingen i kommunalbestyrelsen/amtsrådet.

Det kan også i den lokale aftale fastlægges, at der skal være mere
end ét årligt møde mellem hovedudvalget og politikerne, og/eller at
mødet/møderne skal formaliseres på anden måde.

For Københavns Kommunes vedkommende varetages den nævnte
opgave af Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF)
i egenskab af samlende organ i forhold til Overborgmesteren.
Adgangen for de københavnske hovedudvalg til at mødes med kom-
munens politiske ledelse vedrørende budgetbehandlingen vil således
være en adgang til drøftelse med fagudvalget/bydelsrådet.

Under iagttagelse af disse forhold anbefales, at forhandlingsorganet i
den enkelte forvaltning/den enkelte forsøgsbydel konkret aftaler,
hvordan mødet/møderne formaliseres.



Stk. 1. De (amts)kommunale arbejdsgivere og Kommunale Tjeneste-
mænd og Overenskomstansatte har i fællesskab til opgave at

1. vejlede om principper og bestemmelser, der er fastlagt i ramme-
aftalen,

2. forestå information om rammeaftalen,
3. etablere mulighed for uddannelse af såvel ledelses- som medar-

bejderrepræsentanter i alle spørgsmål inden for rammeaftalens
område,

4. at registrere indgåede lokale aftaler, som udfylder  rammeafta-
len,

5. at bidrage ved løsning af lokale uenigheder i forbindelse med
udfyldningen af rammeaftalen, og

6. vejlede i uoverensstemmelser, som ikke kan løses lokalt og som
indbringes for parterne.

:
De centrale parter skal informere om rammeaftalen, herunder vejlede
om fortolkning af de enkelte bestemmelser.

Hvis der opstår uenigheder i forbindelse med de lokale drøftelser om
rammeaftalens anvendelse, skal de centrale parter søge at bidrage ved
løsningen af uenigheden.

Endvidere skal de centrale parter sørge for at ledelses- og medarbejder-
repræsentanter i et medindflydelses- og medbestemmelsessystem har
mulighed for at blive uddannet i de emner, der er omfattet af rammeaf-
talen, dvs. arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. De
centrale parter har i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen aftalt et
uddannelsesforløb for medlemmerne af et fremtidigt medindflydelses-
og medbestemmelsessystem (se side 69ff).

Stk. 2. De (amts)kommunale arbejdsgivere og Kommunale Tjeneste-
mænd og Overenskomstansatte har endvidere til opgave at behand-
le spørgsmål om

1. fortolkning og brud på rammeaftalen,
2. fortolkning og brud på lokale aftaler, som udfylder rammeafta-

len,
3. disse lokale aftalers overensstemmelse med rammeaftalen, eller
4. brud på lokalt aftalte retningslinier.

Undtaget herfra er spørgsmål, der henhører under Arbejdstilsynets
myndighedsudøvelse.



Hovedudvalget har kompetencen til at forelægge en lokal uenighed
om en række spørgsmål, herunder fortolkning af rammeaftalen, for
de centrale parter, jf. § 9, stk. 2.

De centrale parter anbefaler, at man i så høj grad som muligt for-
søger at blive enige lokalt om ovennævnte spørgsmål, således at
man kun forelægger spørgsmål for de centrale parter, såfremt det
efter en grundig drøftelse viser sig, at det virkelig er umuligt at opnå
enighed.

Stk. 3. Uoverensstemmelse om spørgsmål jf. stk. 1 kan ikke ind-
bringes for en voldgift. Uoverensstemmelse om spørgsmål jf. stk.
2 kan indbringes for en voldgiftsret, jf. § 20.



Stk. 1. Såfremt en uoverensstemmelse om spørgsmål jf. § 19, stk.
2 ikke kan bilægges parterne imellem, kan sagen indbringes for
en voldgiftsret, der består af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne
vælges af de kommunale arbejdsgiverparter og 2 af Kommunale
Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

:
Såfremt de centrale parter ikke kan blive enige om et af de spørgs-
mål, der er nævnt i § 19, stk. 2, kan denne uoverensstemmelse ind-
bringes for en voldgiftsret. Denne mulighed er ny i forhold til de hid-
tidige aftaler om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsud-
valg, hvor en uenighed parterne imellem ikke kan forelægges for et
overordnet organ.

Den kendelse, som voldgiftsretten i givet fald vil afgive, er endelig og
bindende for ledelse og medarbejdere. Det betyder, at kendelsen
ikke kan indbringes for en højere instans. Voldgiftsretten kan ikke
beslutte, at én af parterne skal idømmes en bod eller en anden sank-
tion.

Aftalen mellem de kommunale arbejdsgivere og KTO om behandling
af retstvister finder ikke anvendelse i forhold til rammeaftalen.

Stk. 2. Parterne vælger i foreningen en formand for voldgiftsret-
ten. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget, udpeges
voldgiftsrettens formand af Arbejdsretten.

Stk. 3. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bindende for
ledelse og medarbejdere og kan således ikke indbringes for Den
Kommunale Tjenestemandsret, ligesom det arbejdsretlige system
ikke finder anvendelse.

Stk. 4. Voldgiftsretten kan ikke idømme bod og andre sanktioner.




