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Vedr.: Status for arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø – KL, herun-

der opslag af stilling som sekretariatsleder for rejsehold 
 
KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte ved OK-15 en fælles indsats om psykisk ar-
bejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Indsatsen indeholder dels et rejsehold og 
dels en formidlingsindsats, jf. overenskomstforligets bilag 7. 
 
Rejsehold 
Styregruppen på KL’s område traf på et møde den 8. oktober 2015 en række beslutninger 
i forhold til etablering af et kommunalt rejsehold, om: 

• Det overordnede mål og kerneopgave for rejseholdet, herunder rejseholdets 
adelsmærke. 

• Rejseholdets målgruppe.  
• Afgrænsning af rejseholdets opgaver. 
• Overordnet organisering. 

 
Styregruppen godkendte endvidere en række overordnede pejlemærker, som udgangs-
punkt for det videre arbejde med etablering af rejseholdet, herunder blandt andet om suc-
ceskriterier og evaluering.  
 
Parternes fælles rejsehold skal bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de 
kommunale arbejdspladser, øge trivslen samt forbedre produktivitet og kvalitet gennem 
fokus på kerneopgaven. 
 
Rejseholdets opgave er gennem dialog og faglig støtte at medvirke til at styrke samarbej-
det og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i 
deres arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøpro-
blematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven. 
 
Den primære målgruppe er Lokal-MED og ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
(TRIO).  
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Rejseholdet vil fokusere deres rådgivning i forhold til fire følgende temaer: 
• Forandringer og omstillinger 
• Samarbejdet 
• Vold og trusler 
• Arbejdets indhold, omfang og udførelse 

 
Om organiseringen af et rejsehold er det besluttet, at der etableres en ny organisation med 
ansatte og en ansat leder, som delvis indgår som konsulent (4-6 ansatte i alt).  
 
Der arbejdes efter, at der ultimo november/primo december kan udsendes den første in-
formation til de kommunale arbejdspladser om indsatsen for et godt psykisk arbejdsmiljø, 
herunder muligheden for at trække på et rejsehold.  
 
Opslag af stilling som sekretariatsleder for rejsehold 
Arbejdet med konkretisering af beslutningerne om organiseringen af et rejsehold er nu i 
gang. 
 

./. Der vedlægges opslag af stillingen som sekretariatsleder. Opslaget vil også blive bragt på 
KL’s hjemmeside, www.personaleweb, samt på en række jobportaler mv.  

 
 Medlemsorganisationerne anmodes om at være behjælpelige med at videreformidle 

stillingsopslaget i relevante sammenhænge. Ansøgningsfrist er den 12. november 2015. 
 
Konference 
Parterne planlægger herudover en opstartskonference medio marts 2016. 
  
Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO), 
Lokal-MED, samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøaf-
delinger.  
 
På konferencen præsenteres den samlede indsats om psykisk arbejdsmiljø, herunder præ-
sentation af rejseholdet. Endvidere vil der være en række faglige indslag som inspiration 
for en lokal dialog.   
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse              Henrik Carlsen 
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