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Vedr.: Vejledning om det sociale kapitel- RLTN 

 

. / .  RLTN og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet vedlagte vejledning til det sociale kapitel.  

 

RLTN og Forhandlingsfællesskabets Rammeaftale om det sociale kapitel blev ved OK-15 aftalt 

ajourført og opdateret. Parterne blev i den forbindelse enige om at udarbejde en vejledning til 

Rammeaftalen om det sociale kapitel med særligt fokus på medindflydelse på og regulering af 

forholdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte.  

 

Ved udarbejdelsen af vejledningen er der taget udgangspunkt i den foreliggende vejledning på 

KL-området, idet den er tilpasset det regionale område, fx findes seniorjobordningen ikke i regi-

onerne. 

 

Vejledningen har til formål at fremme en fælles forståelse for beskæftigelse på særlige vilkår og 

arbejdspladsers kendskab til gældende regler for ansættelse på særlige vilkår. Vejledningen søger 

at give en overordnet indsigt i reglerne om løntilskudsjob, virksomhedspraktik og fleksjob. For 

en nærmere uddybning er der desuden i bilag 1 udarbejdet en mere fyldig oversigt over de fleste 

ordninger, herunder også ordninger, der ikke er omfattet af Rammeaftale om det sociale kapitel.  

 

I vejledningen er også tillidsrepræsentantens rolle tydeliggjort i forbindelse med bl.a. forhandling 

af merbeskæftigelsesforudsætningerne samt underskrivelse af erklæring til jobcentret mht. løntil-

skudsjob og virksomhedspraktik. 

 

Inddragelse og medindflydelse af medarbejderne skal sørge for, at der skabes forståelse og accept 

af beskæftigelse på særlige vilkår. I vejledningen er det tydeliggjort, at drøftelserne i Hoved-

MED og på arbejdspladserne er en generel drøftelse og dermed omfatter alle de arbejdsmarkeds-

politiske ordninger, uanset om de er dækket af rammeaftalen.  

 

Vejledningen udgives kun elektronisk.  

 

Evt. spørgsmål om vejledningen kan rettes til Astrid Marianne Hjortø på mail amh@forhand-

lingsfaellesskabet.dk eller tlf. 3347 0624. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Astrid Marianne Hjortø 


