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Vedr.:  Underskrevet Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Afta-

le om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg med proto-
kollater – KL-området 

 
”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” (MED-rammeaftalen) og ”Aftale 
om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” (TR/SU-aftalen) og en række 
af de tilhørende protokollater og bilag samt Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om 
medindflydelse og medbestemmelse er ændret som følge af OK-13-forliget. I forlængelse  

./. heraf fremsendes hermed kopi af den underskrevne MED-rammeaftale og TR/SU-aftale 
med tilhørende protokollater og bilag samt det underskrevne Protokollat om indgåelse af 
lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse. 
 
Aftalerne har virkning fra den 1. april 2013 og erstatter hhv. Rammeaftale af 16. novem-
ber 2011 om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO, Aftale om tillids-
repræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg af 24. februar 2012 og Protokollat om 
indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse af 16. november 2011. 
 
I samarbejde med KL er der ved at blive udarbejdet en revideret MED-håndbog, som for-
ventes at udkomme januar/februar 2014. 
 
I MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen og de vedlagte protokollater og bilag er følgende 
fra OK-13-forliget implementeret: 
 
Hovedudvalget kan aftale at fravige nogle af de obligatoriske opgaver (MED-
rammeaftalen: bemærkning til aftalens § 9, stk. 3, samt bilag 2) (TR/SU-aftalen: be-
mærkning til § 15a, stk. 2 samt bilag 3) 
Hovedudvalget kan aftale at fravige nogle af de obligatoriske opgaver, såfremt der er 
enighed i udvalget herom. Såfremt en af parterne i Hovedudvalget ikke længere ønsker at 
fravige den konkrete opgave, genindtræder forpligtelsen. 
 
Det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan aftale at fravige nogle af de 
obligatoriske opgaver (MED-rammeaftalen: bilag 3) (TR/SU-aftalen: bilag 4) 
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Det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan – medmindre andet fremgår 
af den lokale MED-aftale eller beslutning i Hovedudvalget – aftale at fravige nogle af de 
obligatoriske opgaver, såfremt der er enighed i udvalget herom. Såfremt en af parterne i 
det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg ikke længere ønsker at fravige 
den konkrete opgave, genindtræder forpligtelsen. 
 
Digitalisering i udveksling af dokumenter mellem arbejdsgiver, tillidsrepræsentant og 
faglig organisation (MED-rammeaftalen: bemærkninger til aftalens kapitel 3 samt § 10, 
stk. 5, § 11, stk. 3 og 4 og § 12, stk. 1, 2, 3 og 5) (TR/SU-aftalen: bemærkninger til afta-
lens afsnit A, § 1, stk. 5, § 2, stk. 3 og 4 og § 3, stk. 1, 2 og 3) 
Digitalisering af en række dokumenter mellem arbejdsgiver, tillidsrepræsentant og faglig 
organisation. Digital udveksling kan f.eks. ske ved fremsendelse pr. mail. Udveksling af 
dokumenter digitalt med tillidsrepræsentanten forudsætter tilgængeligt udstyr på arbejds-
pladsen, eks. IT-udstyr og internetopkobling. 
 
Ændret opsigelsesvarsel til den lokale MED-aftale (MED-rammeaftalens § 3, stk. 4) 
Den lokale MED-aftale kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. 
 
Regulering af AKUT-bidraget og videreførelse af den lokale AKUT-ordning som en per-
manent ordning (Protokollat om bidrag til AKUT-fonden samt afsættelse af midler til 
lokale formål, Protokollat for Københavns Kommune om tjenestefrihed til TR-
uddannelse, bidrag til organisationernes omkostninger og til lokale formål samt Proto-
kollat for Frederiksberg Kommune Protokollat for Frederiksberg Kommune om tjeneste-
frihed til TR-uddannelse, bidrag til organisationernes omkostninger og til lokale formål) 
AKUT-bidraget reguleres i OK-perioden i forhold til værdien af det samlede overens-
komstresultat. Den lokale AKUT-ordning videreføres som en permanent ordning. 
 
Redaktionel opdatering af protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse 
og medbestemmelse (Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og 
medbestemmelse) 
 
Ændret SU-uddannelse pr. 1. januar 2015(Punkt 6 i bilag til TR/SU-aftalen med informa-
tioner og meddelelser fra Kommunernes Samarbejdsnævn) 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                                  Eva Agerlin 
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