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Vedr.: Underskrevet Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse mv. og MED-

håndbog kan nu downloades fra Forhandlingsfællesskabets hjemmeside – KL-om-

rådet 

 

”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” (MED-rammeaftalen) og en række af de 

tilhørende protokollater og bilag samt Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindfly-

delse og medbestemmelse er ændret som følge af OK-15-forliget. I forlængelse heraf fremsendes 

hermed kopi af den underskrevne MED-rammeaftale med tilhørende protokollater og bilag samt 

det underskrevne Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestem-

melse. Ændringerne gennemgås her nedenfor. 

 

Aftalerne har virkning fra den 1. april 2015 og erstatter Rammeaftale om medindflydelse og med-

bestemmelse hhv. af den 19. november 2013 mellem KL og KTO og af den 4. november 2014 

mellem KL og Sundhedskartellet samt Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindfly-

delse og medbestemmelse af hhv. den 16. november 2011 mellem KL og KTO og af den 12. 

december 2014 mellem KL og Sundhedskartellet.  
 

TR/SU-aftalen vil blive redigeret efterfølgende. 

 

MED-håndbogen på KL’s område kan nu downloades fra Forhandlingsfællesskabets hjemmeside 

www.forhandlingsfællesskabet.dk. Håndbogen er til trykning. De organisationer, der har forud-

bestilt håndbogen, vil modtage de forudbestilte eksemplarer i januar måned. 

 

I MED-rammeaftalen og de vedlagte protokollater og bilag, Protokollat om indgåelse af lokale 

aftaler om medindflydelse og medbestemmelse samt MED-håndbogen er følgende fra OK-15-

forliget implementeret: 

 

Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence 

Der er sket en justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence. Der er foretaget 

ændringer i Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse og 

MED-rammeaftalens § 9, stk. 2, ligesom der er indsat vejledningstekst til § 9, stk. 2 i MED-

håndbogen. 

 

http://www.kto.dk/Aftaler/Generelle_aftaler/Gl_aftaler/8_Tillidsrep_samarbesregler/6_2_0_2005.pdf
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Ophør af nuværende praksis vedr. parternes håndhævelse af arbejdsmiljøarbejdets organisering 

Den tidligere praksis vedr. parternes håndhævelse af arbejdsmiljøarbejdets organisering ophører. 

Der er foretaget ændringer i Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og 

medbestemmelse, ligesom der er indsat en bemærkning til MED-rammeaftalens § 22.  

 

Regulering af AKUT-draget, UTK-bidraget, UTF-bidraget og lokal AKUT 

AKUT-bidraget, UTK-bidraget (Københavns Kommune), UTF-bidraget (Frederiksberg Kom-

mune) samt de lokale AKUT-bidrag reguleres i OK-perioden i forhold til værdien af det samlede 

overenskomstresultat. Der er foretaget ændringer i 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 Protokollat 

for Frederiksberg Kommune om tjenestefrihed til TR-uddannelse, bidrag til organisationernes 

omkostninger og til lokale formål. 

 

Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 

Der er indgået et nyt protokollat om oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer. 

 

Sammenskrivning af KTO og Sundhedskartellets generelle aftaler til én med Forhandlingsfælles-

skabet som aftalepart 

KTO og Sundhedskartellets generelle aftaler er sammenskrevet til én med Forhandlingsfælles-

skabet som aftalepart. I den forbindelse er to tidligere bemærkninger fra Sundhedskartellets aftale 

videreført som fælles bemærkning: 

 MED-rammeaftalens § 15, stk. 3: Bemærkning vedr. organisationernes mulighed for at 

finansiere arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i kurser med AKUT. 

 Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbin-

delse med hvervets udførelse: Bemærkning til punkt 2 vedr. forventnings- og afklarings-

samtaler. 

 

Endvidere er der foretaget følgende redigeringer som følge af enighed mellem KL og Forhand-

lingsfællesskabet: 

 

Redigering vedr. selvejende institutioner som aftalt med KL i 2015.  

Det er præciseret hvorledes selvejende institutioner er omfattet af den lokale MED-aftale. Der er 

redigeret i vejledningsteksten til § 1 og i Vejledningen om fælles arbejdsmiljøorganisation mel-

lem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Med-

lemsorganisationerne er tidligere blevet orienteret herom i udsendelse af 14. april 2015. 

  

Protokollaterne for hhv. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om tjenestefrihed 

til TR-uddannelse, bidrag til organisationernes omkostninger og til lokale formål  

Tidligere skulle alle regnskaber være revideret af en revisor. Der er nu aftalt samme grænse som 

på AKUT-området. Det vil sige, at regnskaber skal være revideret af en statsautoriseret eller re-

gistreret revisor, med mindre det beløb, der af fonden er udbetalt i det foregående regnskabsår, er 

under kr. 30.000.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Basse Eva Agerlin 


