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Vedr.:  Supplerende vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED 
 

./. KL, KTO og Sundhedskartellet har udarbejdet vedlagte supplerende vejledning om 
organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED. 

 
Baggrunden for vejledningen er at det ved OK-11 blev aftalt, at de centrale parter gen-
nemgår de lokale MED-aftaler med henblik på at påse, at de lokale MED-aftaler lever op 
til arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet. 
 
De centrale parter påser navnlig om følgende forhold i den lokale MED-aftale er beskre-
vet vedr. organisering af arbejdsmiljøarbejdet: 
1. Aktiviteter/metoder, der styrker og effektiviserer.  
2. Procedurer for gennemførelse og opfølgning af MED-aftalen.  
3. Hvordan de strategiske og de operationelle opgaver og funktioner varetages, herunder 

de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.  
4. Hvordan MED-aftalen kan ændres og opsiges. 
5. Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sund- hed i 

form af en organisationsplan, samt aftalebestemmelser som sikrer, at alle medarbejde-
re er omfattet af organiseringen.  

6. Hvordan arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter repræsenteres i MED-udvalg.  
7. At der skal foretages særskilte valg til arbejdsmiljø og TR-arbejdet, når begge funkti-

oner varetages af samme person.  
8. Hvordan de selvejende institutioner er omfattet af den fælles arbejdsmiljøorganisati-

on. 
 
Den supplerende vejledning indeholder bemærkninger til de emner, hvor de centrale par-
ter har vurderet, at der er behov for en uddybning, og er derved et supplement til MED-
rammeaftalen. Den supplerende vejledning skal læses i sammenhæng med vejledningen i 
MED-håndbogen Med KL’s og KTO’s fælles vejledning fra OK-11, herunder særligt 
bilag 9 og bilag 10 til MED-rammeaftalen. 
 
De centrale parters intention med vejledningen er at vejlede de lokale forhandlere i deres 
arbejde med fornyelse af deres lokale MED-aftale. 
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KTO skal derfor opfordre medlemsorganisationerne til, at den supplerende vejledning 
udsendes til de lokale forhandlingsberettigede organisationer, med henblik på at de lokale 
forhandlingsberettigede organisationer kan rette henvendelse for uddybende vejledning til 
de enkelte punkter ad de sædvanlige kanaler. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Helle Basse     Henrik Carlsen 
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