
Bilag 12: Tjekliste til bilag 10 og 11 

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen 

 AMO-bek. § 20 stk. 5: 
Der skal være følgende i 
en aftale om organise-
ring af samarbejdet om 
sikkerhed og sundhed 

Hvad kan I skrive Læs 
mere: 

Aftal 
konkrete 
aktivite-
ter/me-
toder 

(1) En beskrivelse af de 
aktiviteter/metoder, der 
kan anvendes for at sikre, 
at den ændrede organise-
ring styrker og effektivise-
rer funktionsvaretagelsen.  

 

I kan fx starte med at skrive 

”For at styrke og effektivisere 
samarbejdet om sikkerhed og 
sundhed skal…” 

Herefter skal I konkret angive 
hvilke aktiviteter/metoder I 
vælger. Det skal være aktivite-
ter/ metoder, der er velegnede 
til at styrke og effektivisere ar-
bejdsmiljøindsatsen. 

 

Se ek-
sem-
pler i 
bilag 
10,  og 
vejled-
nings-
tekst til 
§3, stk. 
3 

Aftal pro-
cedure 
for op-
følgning 

(2) En beskrivelse af en 
procedure for gennemfø-
relse og opfølgning af 
virksomhedsaftalen (den 
lokale MED-aftale). 

Skriv fx  

”I forbindelse med den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse vurderes 
det, hvorvidt de metoder/ ak-
tiviteter der er aftalt, har styr-
ket og effektiviseret samarbej-
det om sikkerhed og sund-
hed”. Det kan evt. også aftales 
at opfølgningen sker efter en 
lidt længere periode, fx hvert 
andet eller tredje år. 

Se bilag 
10 

 

Aftal 
hvem der 
løser op-
gaverne 

(3) En beskrivelse af hvor-
dan opgaver og funktioner 
varetages, herunder de an-
sattes og arbejdsledernes 
deltagelse i sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet. 

Beskriv hvilke MED-udvalg/ 
Arbejdsmiljøgrupper der har 
ansvaret for hver af de operati-
onelle og de strategiske opga-
ver.  

 

Behold så vidt muligt bekendt-
gørelsens formuleringer af op-
gaver eller henvis til de kon-
krete bestemmelser i bekendt-
gørelsen. 

Se bilag 
10 



 AMO-bek. § 20 stk. 5: 
Der skal være følgende i 
en aftale om organise-
ring af samarbejdet om 
sikkerhed og sundhed 

Hvad kan I skrive Læs 
mere: 

 

Skriv fx arbejdsmiljøgrupperne 
varetager de operationelle op-
gaver nævnt i bekendtgørel-
sens paragraf 18. MED-udval-
gene varetager de strategiske 
opgaver i paragraf 17 inden for 
deres kompetenceområde.  

 

En anden mulighed er at op-
dele de strategiske opgaver på 
forskellige niveauer, så fx op-
gaver der vedrører rådgivning 
af arbejdsgiver og den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse placeres i 
hovedudvalget, og øvrige for-
deles til det/de øvrige ni-
veauer.  

Aftal, 
hvordan 
aftalen 
kan æn-
dres og 
opsiges 

(4) En beskrivelse af, 
hvordan den lokale MED-
aftale kan ændres og opsi-
ges. 

I skal aftale hvilke konsekven-
ser en opsigelse vil få i forhold 
til arbejdsmiljøorganisationen, 
jf. MED-rammeaftalens § 3, 
stk. 5, da arbejdsmiljøarbejdet i 
henhold til arbejdsmiljølovgiv-
ningen til enhver tid skal være 
organiseret.  

Se bi-
lag 10 
og §3, 
stk. 5 

Aftal en or-
ganisations-
plan 

(5) Oversigt over den af-
talte organisering af ar-
bejdsmiljøarbejdet i form 
af en organisationsplan. 

Organisationsplanen skal være 
en oversigt over hele den af-
talte MED-struktur, herunder 
hvordan arbejdsmiljøet organi-
seres på det tidspunkt hvor 
den lokale aftale indgås. Dette 
medfører, at det skal være ty-
deligt i den lokale aftale, hvor 
der på aftaletidspunktet er op-
rettet arbejdsmiljøgrupper og 
MED-udvalg med arbejdsmil-
jøopgaver. 

Se bi-
lag 10 



 AMO-bek. § 20 stk. 5: 
Der skal være følgende i 
en aftale om organise-
ring af samarbejdet om 
sikkerhed og sundhed 

Hvad kan I skrive Læs 
mere: 

I kan desuden beskrive prin-
cipper for, hvor der oprettes 
arbejdsmiljøgrupper e.lign. Fx 
med henvisning til nærheds-
princippet i AMO-bekendtgø-
relsens § 16 stk. 2, eller med et 
princip om at det følger ledel-
seskompetencen ligesom ved 
oprettelse af MED-udvalg. 
Principperne kan være en 
hjælp, hvis hovedudvalget øn-
sker at ændre organisering af 
arbejdsmiljøarbejdet ved for-
tolkning af den lokale MED-
aftale jf. 9 stk. 2 i MED-ram-
meaftalen 

 

 
Øvrige paragraffer  
i AMO-bek. 

Hvad kan I skrive Læs 
mere: 

Aftal hvor 
mange 
pladser ar-
bejdsmil-
jørepræ-
sentanter 
og udpe-
gede ar-
bejdsle-
dere har i 
MED-ud-
valgene 

 

§22 (2) Personer der er 
valgt til at varetage sikker-
heds- og sundhedsarbejdet 
skal være repræsenteret i 
samarbejdsorganet.  

I skal aftale hvor mange plad-
ser både arbejdsmiljørepræsen-
tanter og udpegede arbejdsle-
dere har i MED-udvalgene. 

 

Dette gælder MED-udvalg på 
alle niveauer, som har til op-
gave at varetage arbejdsmiljøet.  

Bilag 
10 

Aftale om 
at tillidsre-
præsen-
tant og ar-
bejdsmil-

§23:Arbejdsmiljø- og til-
lidsrepræsentantarbejdet 
kan varetages af én og 
samme person, hvis 

Hvis det fremgår af den lokale 
MED-aftale, at tillidsrepræsen-
tant og arbejdsmiljørepræsen-
tantarbejdet kan varetages af 
samme person, skal det fremgå 
af aftalen at valgene skal foregå 

Se bi-
lag 10 



 
Øvrige paragraffer  
i AMO-bek. 

Hvad kan I skrive Læs 
mere: 

jørepræ-
sentantar-
bejdet kan 
varetages 
af samme 
person? 

 valg til henholdsvis ar-
bejdsmiljørepræsen-
tant og tillidsrepræ-
sentant foregår sær-
skilt og  

 alle ansatte, der ikke er 
virksomhedsledere el-
ler arbejdsledere i hen-
hold til arbejdsmiljø-
lovens §§ 23 og 24, er 
sikret valgret og er 
valgbare til funktionen 
som arbejdsmiljøre-
præsentant, jf. § 25, 
stk. 2, 3 og 7. 

 

separat.  

 

Er der 
selvejende 
institutio-
ner, der er 
dækket af 
MED-af-
talen? 

§21: En arbejdsmiljøorga-
nisation kan omfatte kom-
muner og selvejende insti-
tutioner, som kommunen 
har indgået driftsoverens-
komst med.  

Organiseringen er bl.a. be-
tinget af at: 

(2) Arbejdsgiveren i hver 
af de virksomheder, der er 
omfattet af den fælles ar-
bejdsmiljøorganisation, 
selv deltager eller udpeger 
mindst 1 ansat til at repræ-
sentere sig i den fælles ar-
bejdsmiljøorganisation,  

(3) der derudover deltager 
mindst 1 valgt arbejdsmil-
jørepræsentant, jf. § 25, fra 
hver af de virksomheder, 
der er omfattet af den fæl-
les arbejdsmiljøorganisa-
tion 

Hvis kommunen har indgået 
driftsaftale med selvejende in-
stitutioner, og de selvejende 
institutioner er omfattet af 
MED-rammeaftalen, skal det 
jf. §21 i AMO-bekendtgørelsen 
fremgå af MED-aftalen, hvor-
dan 1 repræsentant for ar-
bejdsgiveren og mindst 1 valgt 
arbejdsmiljørepræsentant fra 
hver af de selvejende instituti-
oner indgår i MED-organisati-
onen.  

 

Såfremt kommunen har drifts-
overenskomst med flere selv-
ejende institutioner kan I aftale 
en model, hvor de selvejende 
institutioner i blandt sig vælger 
1 arbejdsgiverrepræsentant og 
1 arbejdsmiljørepræsentant til 
at repræsentere alle de selv-
ejende institutioner i et over-
liggende MED-udvalg. For at 
opfylde §21 skal I desuden af-
tale følgende: 

Bilag 
11 



 
Øvrige paragraffer  
i AMO-bek. 

Hvad kan I skrive Læs 
mere: 

 

 

 En beskrivelse af, hvorle-
des beslutninger m.v. 
kommunikeres til de selv-
ejende institutioner, der 
ikke er direkte repræsente-
ret i det overliggende ud-
valg. 

 En beskrivelse af, hvordan 
I sikrer, 1 repræsentant for 
arbejdsgiveren og mindst 
1 valgt arbejdsmiljørepræ-
sentant for hver af de 
selvejende institutioner 
deltager i den fælles ar-
bejdsmiljøorganisation. I 
MED-håndbogen er der et 
forslag til, at dette kan gø-
res ved, at der oprettes et 
forum for de selvejende 
institutioner og de tilsva-
rende kommunale institu-
tioner (se eksempel i bilag 
11). 

 

 


