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Vedr.: Underskrevet Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse mv. på 

RLTN-området 

 

”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 m.v. er ændret som følge af OK-15-forliget. I forlængelse heraf frem-

sendes hermed kopi af den underskrevne MED-rammeaftale med tilhørende protokollater og bi-

lag samt det underskrevne Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og med-

bestemmelse. Ændringerne gennemgås her nedenfor. 

 

Aftalerne har virkning fra den 1. april 2015 og erstatter Rammeaftalerne om medindflydelse og 

medbestemmelse med tilhørende protokollater og bilag af 7. april 2014 mellem henholdsvis 

RLTN og KTO, Akademikerne og FOA og mellem RLTN og Sundhedskartellet samt Protokollat 

om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. af 7. april 2014 mel-

lem henholdsvis RLTN og KTO, Akademikerne og FOA og mellem RLTN og Sundhedskartellet.  
 

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

aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. er følgende fra OK-15-forliget implemente-

ret: 

 

Kortere opsigelsesvarsel af den lokale MED-aftale 

Den lokale MED-aftale kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. Der er foreta-

get ændringer i MED-rammeaftalens § 3, stk. 4 samt i bilag 11: Organisering af arbejdsmiljøar-

bejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. 

 

Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence 

Der er sket en justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence. Der er foreta-

get ændringer i MED-rammeaftalens § 9, stk. 2 og i Protokollat om indgåelse af lokale aftaler 

om medindflydelse og medbestemmelse m.v., ligesom der i et nyt bilag 4 er indsat vejlednings-

tekst til § 9, stk. 2. 
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Regulering af AKUT-bidraget 

AKUT-bidraget reguleres i OK-perioden i forhold til værdien af det samlede overenskomstre-

sultat. Der er foretaget ændringer i Protokollat om bidrag til AKUT-fonden. 

 

Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 

Der er indgået et nyt protokollat om oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer, bilag 6 

til aftalen. 

 

Sammenskrivning af KTO, Akademikerne og FOA’s samt Sundhedskartellets generelle aftaler 

til én med Forhandlingsfællesskabet som aftalepart 

KTO, Akademikerne og FOA’s samt Sundhedskartellets generelle aftaler er sammenskrevet til 

én med Forhandlingsfællesskabet som aftalepart. I den forbindelse er tre tidligere bemærkninger 

fra Sundhedskartellets aftale videreført som fælles bemærkning: 

• Bemærkning til MED-rammeaftalens § 10, stk. 1: Præcisering af at ledere med indstil-

lings- og beslutningskompetence i forhold til personale og budgetter ikke er valgbare som 

tillidsrepræsentanter for medlemmer af ledelsesgruppen, man har ansvar for. 

• Bemærkning til MED-rammeaftalens § 15, stk. 3: Præcisering af at organisationerne har 

mulighed for, men ikke en pligt til, at finansiere arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i 

kurser finansieret af AKUT-midler. 

• Bemærkning til Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsan-

vendelse i forbindelse med hvervets udførelse: Præcisering af muligheden for, at en ny-

valgt tillidsrepræsentant og dennes leder kan afholde en forventnings- og afklaringssam-

tale om balancen mellem tidsanvendelse i forbindelse med tillidsrepræsentant-hvervet og 

pågældendes arbejde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Eva Agerlin 


