
Bilag 7 

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

Aftale Tværgående drøftelse/forhand-
ling i hovedsamarbejdsudvalget 
for alle medarbejdere 

Forhandling/aftale om enkelt-
personers eller gruppers vil-
kår 

Aftale om resultatløn 
 

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

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

Rammeaftale om se-
niorpolitik 
 

Rammeaftalen kan indgå som led i 
drøftelsen af personalepolitiske 
emner. 

Aftale indgås mellem (amts)-
kommunen og (lokale) repræ-
sentanter for de(n) forhand-
lingsberettigede organisati-
on(er). 

Rammeaftale om 
socialt kapitel 
 

Årlig drøftelse i hovedsamarbejds-
udvalget med henblik på at frem-
me en fælles forståelse af og 
holdning til beskæftigelse på sær-
lige vilkår, fastlæggelse af ret-
ningslinjerne for beskæftigelse af 
personer med nedsat arbejdsevne 
og ledige og drøfte retningslinjer 
og konsekvenser for personale- og 
arbejdsvilkår for øvrige ansatte. 

Aftale om vilkår i fleksjob, afta-
lebaserede job på særlige vil-
kår, løntilskudsjob, herunder 
skånejob, indgås mellem 
(amts)kommunen og (lokale) 
repræsentanter for de(n) for-
handlingsberettigede organisa-
tion(er). 

Lokal forhandling om vilkår i 
forbindelse med brug af virk-
somhedspraktik i mere end 13 
uger. 

Aftale om kompe-
tenceudvikling  

Årlig drøftelse i hovedsamarbejds-
udvalget om (amts)kommunens 
politik på kompetenceudviklings-
området. 

På den enkelte arbejdsplads 
opstilles der udviklingsmål for 
den enkelte medarbejder eller 
for grupper af medarbejdere. 

 

Rammeaftale om 
tele- og hjemmear-
bejde 
 

Rammeaftalen kan indgå som led i 
drøftelsen af personalepolitiske 
emner. 

 

Lokal aftale mellem (amts)-
kommunen og (lokale) repræ-
sentanter for en eller flere orga-
nisationer. På grundlag heraf 
indgås aftale mellem (amts)-
kommunen og de enkelte ansat-
te. 

TR-vilkårsprotokol-
latet 

Hovedsamarbejdsudvalget 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 overenskomst-
gruppe(r). Hovedsamarbejdsud-
valget kan ikke gennemføre 
denne opgave på organisatio-
nernes vegne. 
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