
Bilag 11: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen 
og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med 

De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommu-
nen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Vejlednin-
gen er udarbejdet i september 2011.  

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed 
og sundhed (”AMO-bekendtgørelsen”) giver i § 21 mulighed for, at en arbejdsmiljøorgani-
sation kan omfatte en kommune og selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med. 

AMO-bekendtgørelsens grundlæggende vilkår – at der skal være indgået en aftale i to ni-
veauer – er opfyldt ved MED-rammeaftalens områdebestemmelse, § 1. De lokale MED-
aftaler omfatter således også ansatte i selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, som 
kommunen har indgået driftsoverenskomst med, såfremt det fremgår af driftsaftalen, at 
den lokale MED-aftale i kommunen gælder for de pågældende selvejende institutioner, el-
ler såfremt dette på anden måde er aftalt eller indforstået mellem parterne eller følger af 
parternes praksis.  

Såfremt kommunen har driftsoverenskomst med selvejende institutioner, hvor den lokale 
MED-aftale gælder for de pågældende selvejende institutioner, så skal det beskrives i den 
lokale MED-aftale, på hvilken måde de selvejende institutioner indgår i den fælles arbejds-
miljøorganisation i MED-organisationen.  

Valg af arbejdsmiljørepræsentant(er) og etablering af arbejdsmiljøgruppe(r) eller tilsvarende 
MED-niveau(er) for hver af de selvejende institutioner sker efter de principper (antal, valg-
periode, dækningsområde mv.), der er aftalt i den lokale MED-aftale.  

AMO-bekendtgørelsen forudsætter, at både arbejdsgiveren og valgte arbejdsmiljørepræ-
sentanter for hver af de selvejende institutioner deltager i den fælles arbejdsmiljøorganisa-
tion. Hvis den fælles arbejdsmiljøorganisation kun omfatter en enkelt eller nogle få selv-
ejende institutioner, vil der ikke være store praktiske problemer ved, at der deltager en ar-
bejdsgiverrepræsentant og en valgt arbejdsmiljørepræsentant fra hver af de selvejende in-
stitutioner i den fælles arbejdsmiljøorganisation. Det betyder, at hver af de selvejende insti-
tutioner skal sikres en plads til én arbejdsgiverrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant 
i minimum ét overliggende MED-udvalg. 

Har kommunen derimod driftsoverenskomster med flere end ganske få selvejende institu-
tioner, hvor den lokale MED-aftale gælder for de pågældende selvejende institutioner, kan 
den fælles arbejdsmiljøorganisation få en sådan størrelse, at den ikke kan fungere effektivt. 
I stedet for kan der aftales en organisering, som ud fra proportionalitets hensyn og hensy-
net til en effektiv organisation sikrer, at både kommunale og selvejende institutioner delta-
ger i arbejdsmiljøorganisationens overliggende niveauer, herunder Hovedudvalget. Det be-
tyder, at de selvejende institutioner som minimum iblandt sig vælger en arbejdsgiverrepræ-
sentant og en arbejdsmiljørepræsentant, der skal sikres plads i minimum ét overliggende 
MED-udvalg.  

Såfremt de selvejende institutioner hører under flere forvaltningsområder, skal det aftales, 
at de selvejende institutioner inden for hvert forvaltningsområde vælger repræsentanter 
iblandt sig, som sikres plads i de pågældende forvaltnings-MED.  



Det skal beskrives i den lokale MED-aftale, på hvilken måde de selvejende institutioner 
indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation. I ovennævnte eksempel bliver arbejdsmiljøre-
præsentanten, der repræsenterer de selvejende institutioner i et overliggende udvalg, valgt 
af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne fra de selvejende institutioner. Arbejdsgiverne 
fra de selvejende institutioner vælger i fællesskab en repræsentant fra en selvejende institu-
tion til at repræsentere sig. 

Som en del af MED-strukturen kan der fx etableres fora, hvor arbejdsgiverrepræsentanter 
og valgte arbejdsmiljørepræsentanter fra de selvejende institutioner og de tilsvarende kom-
munale institutioner har mulighed for at udveksle information og koordinere arbejdsmiljø-
anliggende af fælles betydning på tværs af institutionerne. Repræsentanterne fra henholds-
vis de kommunale og de selvejende institutioner vælger hver for sig repræsentanter, der 
skal deltage i det eller de overliggende niveau(er) i den fælles arbejdsmiljøorganisation. 

Hvor mange repræsentanter, de kommunale institutioner og de selvejende institutioner 
deltager med hver især i det/de overliggende niveau(er) af den fælles arbejdsmiljøorganisa-
tion, skal aftales i den lokale MED-aftale. Det skal sikres, at det samlede antal medlemmer 
i den fælles arbejdsmiljøorganisation er tilstrækkeligt til, at den kan varetage sine opgaver 
på en tilfredsstillende måde – både i forhold til kommunen og i forhold til de selvejende 
institutioner. Antallet af valgte arbejdsmiljørepræsentanter skal være mindst det samme 
som antallet af arbejdsgiverrepræsentanter. 

 

Ovenstående kan beskrives i den lokale MED-aftale på følgende måde: 

For MED-organisation i to niveauer: 

”Der oprettes et forum for alle de selvejende institutioner, som kommunen har indgået drifts-
overenskomst med, og de tilsvarende kommunale institutioner, hvor der udveksles information 
og koordineres arbejdsmiljøanliggende af fælles betydning på tværs af institutionerne. 

 I forummet indgår arbejdsgiverrepræsentanter og valgte arbejdsmiljørepræsentanter for hver af 
de selvejende institutioner og tilsvarende for alle de tilsvarende kommunale institutioner. 

 I dette forum vælger arbejdsgiverrepræsentanter og valgte arbejdsmiljørepræsentanter fra de 
selvejende institutioner hver for sig én repræsentant til hovedudvalget. 

Desuden kommunikeres arbejdsmiljøanliggender løbende til de selvejende institutioner” 

 
For MED-organisation i tre niveauer:  

”Der oprettes fora for de selvejende institutioner under de forvaltnings-MED, som omfatter 
mere end én selvejende institution som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, og de 
tilsvarende kommunale institutioner, hvor der udveksles information og koordineres arbejds-
miljøanliggende af fælles betydning på tværs af institutionerne. 

I hvert forum indgår arbejdsgiverrepræsentanter og valgte arbejdsmiljørepræsentanter for de 
selvejende institutioner og de tilsvarende kommunale institutioner. 

I hvert forum vælger arbejdsgiverrepræsentanter og valgte arbejdsmiljørepræsentanter fra de 
selvejende institutioner hver for sig én repræsentant til forvaltnings-MED for området.  

Desuden kommunikeres arbejdsmiljøanliggender løbende til de selvejende institutioner. ”  



 

 

MED-organisation i to niveauer 

Det følgende diagram illustrerer de selvejende institutioners repræsentation ift. arbejds-
miljø, hvis der er to niveauer i den lokale MED-aftale. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

*  Forum/Fora for de områder, hvor der er selvejende institutioner, hvor de selvejende 
institutioner og de tilsvarende kommunale institutioner udveksler information og koor-
dinerer arbejdsmiljøanliggende af fælles betydning på tværs af institutionerne. I hvert 
Forum indgår arbejdsgiverrepræsentanter og valgte arbejdsmiljørepræsentanter for hver 
af de selvejende institutioner og tilsvarende for alle de tilsvarende kommunale instituti-
oner. 

 

 

MED-organisation i tre niveauer 

Såfremt der i den fælles arbejdsmiljøorganisation er flere end to niveauer, fx et forvalt-
nings-MED-niveau og selvejende institutioner inden for flere forvaltnings-MED, skal der 
være repræsentation af de selvejende institutioner i alle de forvaltnings-MED, hvor der er 
selvejende institutioner under forvaltningen. Det kan evt. også aftales, at de selvejende til-
lige repræsenteres i hovedudvalget. 
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Det følgende diagram illustrerer de selvejende institutioners repræsentation ift. arbejds-
miljø, hvis der er tre niveauer i den lokale MED-aftale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Forum/Fora for de områder, hvor der er selvejende institutioner, hvor de selvejende 
institutioner og de tilsvarende kommunale institutioner udveksler information og koor-
dinerer arbejdsmiljøanliggende af fælles betydning på tværs af institutionerne. I hvert 
Forum indgår arbejdsgiverrepræsentanter og valgte arbejdsmiljørepræsentanter for hver 
af de selvejende institutioner og tilsvarende for alle de tilsvarende kommunale instituti-
oner. 

Den lokale MED-aftale skal også beskrive, hvorledes det sikres, at arbejdsmiljøarbejdet 
koordineres dels mellem kommunen og de selvejende institutioner, dels mellem de selv-
ejende institutioner indbyrdes. Det skal beskrives, hvorledes beslutninger mv. kommunike-
res til selvejende institutioner, der ikke direkte er repræsenteret i overliggende MED-ni-
veauer (fx forvaltningsudvalg og/eller Hoved-MED). Det kan fx ske via en beskrivelse i 
MED-aftalen om, hvordan og hvor der etableres fora med mulighed for udveksling af in-
formation og koordinering af arbejdsmiljøanliggender. 

Oversigten over den aftalte organisering af samarbejdet om arbejdsmiljøet (sikkerhed og 
sundhed), jf. bilag 10, skal også beskrive, hvorledes de selvejende institutioner indgår i den 
fælles arbejdsmiljøorganisation. 

Kommunen og den selvejende institution er forskellige, selvstændige juridiske enheder. 
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Arbejdsgiverens pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven påhviler den juridiske en-
hed. Pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven kan ikke overdrages til en anden ar-
bejdsgiver eller til nogen anden person. Kommunen kan således ikke påtage sig – og heller 
ikke blive pålagt – ansvaret for, at den selvejende institution overholder arbejdsmiljøloven. 
Det ansvar ligger hos den selvejende institution som juridisk enhed.  

Hvis Arbejdstilsynet under tilsyn på en selvejende institution bliver opmærksom på for-
hold, som ikke er i orden i forhold til arbejdsmiljøloven, stiles et eventuelt påbud til den 
selvejende institution, ikke til kommunen. Det er den selvejende institution, der har ansva-
ret for at efterkomme påbuddet. 

Det er således også den selvejende institution, der har ansvaret for, at den lovpligtige APV 
(arbejdspladsvurdering) udarbejdes for institutionen, og at kravene til lovpligtig arbejdsmil-
jøuddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen overholdes. Den lokale MED-
aftale kan indeholde principper for gennemførelse af APV og lovpligtig arbejdsmiljøud-
dannelse, som de selvejende institutioner i den fælles arbejdsmiljøorganisation er forpligtet 
til at følge. 

De selvejende institutioner er omfattet af og forpligtet til at følge retningslinjer, der fast-
lægges af kommunens MED-organisation (den fælles arbejdsmiljøorganisation), herunder 
retningslinjer i forhold til opgaver og samarbejde på arbejdsmiljøområdet, fx pligt til at 
følge kommunens overordnede arbejdsmiljøstrategi eller -politik eller pligt til at koordinere 
kursus- og uddannelsesvirksomhed, herunder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, med 
kommunen. 

Kommunen kan fastlægge, i hvilket omfang de selvejende institutioner kan eller skal 
trække på den service på arbejdsmiljøområdet, som kommunen stiller til rådighed for egne 
arbejdspladser og institutioner, fx gennem arbejdsmiljøafdeling, arbejdsmiljøkoordinator, 
HR-afdeling eller aftaler med eksterne konsulenter. Det kan fx ske i driftsoverenskomsten 
med de selvejende institutioner.  

 

 


