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Vedr.:  Underskrevet Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse med 

protokollater og bilag – RLTN-området 
 
 
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED-rammeaftalen) og en række 
af de tilhørende protokollater og bilag er ændret som følge af OK-11-forliget. Aftalen har 
virkning fra den 1. april 2011 og erstatter rammeaftale af 8. september 2008 om medind-
flydelse og medbestemmelse mellem RLTN og KTO. 
 
Endvidere er der af parterne på det regionale område (RLTN, AC, FOA, SHK og KTO) 
udarbejdet en revideret fælles MED-håndbog. Håndbogen sendes til trykning i uge 14, og 
de organisationer, der har forudbestilt håndbogen, vil modtage de forudbestilte eksempla-
rer medio april. 
 

./. I forlængelse heraf fremsendes hermed kopi af den underskrevne MED-rammeaftale samt 
de tilhørende protokollater og bilag.  

 
I MED-rammeaftalen og de vedlagte protokollater og bilag er følgende fra OK-11-
forliget implementeret: 
 
o Drøftelse af hovedudvalgets opgaver (aftalens § 9 samt bilag 2 og 3) 

Hovedudvalget gennemfører en drøftelse af, hvilke emner og indsatsområder der er 
væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden.  Hovedudvalget fastsætter en 
passende kadence for gennemførelse af drøftelser af emner og indsatsområder, de lo-
kale parter finder væsentlige at prioritere/fokusere på i den kommende periode, her-
under hvordan hovedudvalget kan bidrage til at løse dem. 
Af to nye bilag (bilag nr. 2 og 3) fremgår en oversigt over hovedudvalgets obligatori-
ske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler m.v. samt en oversigt over opga-
ver for øvrige MED-udvalg og over forhandlinger/aftaler om enkeltpersoners eller 
gruppers vilkår i relation til generelle (ramme)aftaler m.v. 
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o Honorering af arbejdsmiljørepræsentanter (bemærkning til aftalens § 14, stk. 3 samt 
bilag 6)  

o Fælles understregning af vigtigheden af, at tillidsrepræsentanters kompetenceudvik-
ling sikres (bemærkning til § 14) 

o AKUT – refusionsopgørelse (bemærkning til aftalens § 15, stk. 2) 
Fastsættelse af tidsfrist for regionernes fremsendelse af AKUT-refusionsopgørelse  

o Regulering af AKUT-bidraget (bilag 14) 
AKUT-bidraget reguleres i OK-perioden i forhold til værdien af det samlede over-
enskomstresultat. 

o Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven (samarbejde om sikkerhed og 
sundhed) (aftalens § 3, stk. 3 og § 22, Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om 
medindflydelse og medbestemmelse mv., bilagene 9 og 10 samt i parternes vejled-
ningstekst i MED-håndbogen).  

Implementering af ændringer jf. Bekendtgørelse nr. 1181 om samarbejde om sikker-
hed og sundhed af 15. oktober 2010 i MED-rammeaftalen med tilhørende bilag og 
MED-håndbogen.  

./. I vedlagte notat ”Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven i MED-
rammeaftalen og MED-håndbogen” kan der læses mere om, hvorledes ovenstående 
arbejdsmiljøændringer fra OK-11-forliget samt andre ændringer i arbejdsmiljøloven 
er implementeret i MED-rammeaftalen og de tilhørende bilag.  
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                                  Eva Agerlin 
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