
 
 
 

MED-arbejdet og TR´s rolle 
 

 

WORKSHOP 

 

 

 



 
 

 

• Præsentation af workshoppens  
   medlemmer 

 
 

• Forventninger og udfordringer 
 

 

 

 



 
Socialpædagogerne mener 
 
• At mulighederne for medarbejdernes medindflydelse 

og medbestemmelse er vitale for arbejdspladsen, 
arbejdspladsforholdene og den socialpædagogiske 
indsats. 

 
• MED udvalget skal være garanten for at medindflydelse 

og medbestemmelse foregår kvalificeret. 
 
• TR og AMR skal være betydningsfulde strategiske 

samarbejdspartnere for ledelsen. 
 
• De tillidsvalgte har ansvaret for, at medarbejdernes 

synspunkter inddrages. 

 

 

 

 



 
Socialpædagogerne mener 
 

• Et konstruktivt samarbejde medvirker til at skabe 
synlighed om visioner, mål, personalepolitik og værdier 
på den enkelte arbejdsplads. Det giver lederne de 
bedste forudsætninger for at lede.  

• Det giver medarbejderrepræsentanterne de bedste 
forudsætninger for medindflydelse og 
medbestemmelse.  

• Det danner grundlag for lederskab og følgeskab. 

 

 

 



 
Rammeaftale om MED-indflydelse og 
MED-bestemmelse 
 
• Form og struktur 
• Gensidig informationspligt 
• Fastlæggelse af retningslinjer 
• Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler 
 

Den lokale MED aftale 
 
• Lokal udmøntning af Rammeaftalen 
• Omfatter alle arbejdspladser i kommunen/regionen 
• Fastlægger den lokale MED-struktur 
• Organisering af arbejdsmiljøarbejdet   
 

 
 

 

 

 

 



Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse 
 
• Fastlægger, at indflydelsen skal ske på det niveau, hvor 

ledelsen har kompetencen. 
 
• Strukturen skal være sammenhængende. 
 
• Den fastlægger en rækker opgaver for henholdsvis 

Hoved-MED og det lokale MED.  
 
• Det fastlægges ikke i rammeaftalen, hvilke opgaver der 

ligger i MED-udvalg på forvaltnings eller områdeniveau. 
 
• Fastlægger, at der skal samarbejdes om alle forhold af 

bestydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og 
arbejdsmiljøforhold 

 
 

 

 

 

 

 



Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse er 
baseret på 3 former for medindflydelse og 
medbestemmelse §6 
 
1. Gensidig informationspligt §7 

 
2. Fastlæggelse af retningslinjer §8 

 
3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



Informationspligten 
 
• Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på 

en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode 
muligheder for en grundig drøftelse, så 
medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i 
grundlaget for ledelsens og/eller 
kommunalbestyrelsens eller regionsrådets 
beslutninger.  

• At informationspligten er gensidig betyder, at både 
ledelse og medarbejderrepræsentanter er forpligtede 
til at informere om forhold, som har betydning for de 
beslutninger, der træffes.  

• Det er vigtigt, at information fra ledelsen bliver givet på 
et så tidligt tidspunkt, at 
medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at 
drøfte eventuelle konsekvenser med de berørte 
medarbejdere. 

 
 

 

 

 

 

 



Retningslinjer 
 
• MED-rammeaftalen fastlægger, at der – når én af 

parterne ønsker det – skal indledes drøftelser om 
retningslinjer. 

•  Begge parter skal udvise positiv forhandlingsvilje og 
søge at opnå enighed.  

• Det er i rammeaftalen fastlagt, at der i Hoved-MED skal 
aftales retningslinjer i forhold til drøftelse af budgettets 
konsekvenser, større rationaliserings- og 
omstillingsprojekter og retningslinjer for 
personalepolitikken.  

• Hoved-MED skal fastlægge indsatsområder og opgaver i 
en strategisk planlægning af MED-arbejdet i kommunen 
eller regionen.  

• Hvis det er aftalt, at organiseringen af 
arbejdsmiljøarbejdet indgår i MED, skal Hoved-MED 
ifølge arbejdsmiljøloven afholde en årlig 
arbejdsmiljødrøftelse.  

 
 

 

 

 

 

 



 
Det lokale aftalegrundlag for samarbejdet 
• Kommunens eller regionens MED-aftale er en lokal 

udmøntning af ‘Rammeaftale om medindflydelse og 
medbestemmelse’.  

• I alle kommuner og regioner har ledelsen og de lokale 
faglige organisationer indgået en MED-aftale, som 
omfatter alle arbejdspladser i kommunen eller 
regionen. 

• Den lokale MED-aftale fastlægger strukturen for det 
formelle samarbejde i kommunen/regionen, herunder i 
de forskellige forvaltninger eller områder og på de 
enkelte arbejdspladser. Den lokale MED-aftale i 
kommunen/regionen fastlægger, om der fx på det 
enkelte socialpædagogiske tilbud skal være et MED-
udvalg. Eller om det er et personalemøde med MED-
status, som er rammen om samarbejdet. 
 
 

 

 

 

 



 
• Aftalen fastlægger også, om der – udover et Hoved-

MED og MED-udvalg på arbejdspladsniveau (lokalt 
MED-udvalg) – er MED-udvalg på område- eller 
forvaltningsniveau. Det har betydning for, hvordan 
kommunikationen mellem arbejdspladsen og de 
overordnede ledelsesniveauer kan foregå og for, 
hvordan der kan opnås indflydelse på de beslutninger, 
der træffes.  
 

• Det er vigtigt, at I som leder og 
medarbejderrepræsentanter kender kommunens eller 
regionens MED-aftale. Den danner grundlag for 
organisering af medindflydelsen og medbestemmelsen 
på arbejdspladsen – og for forståelsen af 
sammenhængen i hele kommunens eller regionens 
MED-struktur, herunder hvordan arbejdsmiljøarbejdet 
er organiseret 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Oversigt over Lokal-MED´s opgaver 
 
• Skal aftale retningslinjer for udarbejdelse af 

handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i 
arbejdspladsvurderingen (APV). Såfremt 
arbejdsmiljøarbejdet ikke varetages af MED-udvalget, 
drøftes handlingsplaner i arbejdsmiljøudvalget 

 
• Skal, afhængig af beslutning i Hoved-MED, aftale 

retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for 
at identificere, forebygge og håndtere problemer i 
tilknytning til arbejdsbetinget stress 

 
• Skal, afhængig af beslutning i Hoved-MED, aftale 

retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for 
at identificere, forebygge og håndtere problemer i 
tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane 
– herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af 
arbejdet. 

 

 

 

 



Oversigt over Lokal-MED´s opgaver 
 
• Skal aftale retningslinjer for fremlæggelse af 

arbejdspladsbaseret sygefraværsstatistik samt 
opfølgning på sygefravær i institutionen 

 
• Ledelsen skal årligt fremlægge en arbejdspladsbaseret 

sygefraværsstatistik for det lokale MED-udvalg 
 
• Skal udfylde de af Hoved-MED aftalte retningslinjer om 

sundhed. Udfyldningen skal indeholde konkrete 
sundhedsfremmeinitiativer. 

 
• Skal drøfte de overordnede mål for 

kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen 
 
• Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens 

mål/strategier og kompetenceudvikling 
 

 

 

 

 



Brug MED til drøftelse af Det sociale tilsyn 
De fleste socialpædagogiske tilbud er omfattet af Lov om 
socialtilsyn. Det sociale tilsyn aflægger årligt tilbuddene et 
driftstilsyn, hvor der tages afsæt i en fastlagt 
kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen indeholder en række 
temaer, som er retningsgivende for tilsynet og som med 
fordel kan tænkes sammen med rammerne for de 
personalepolitiske aftaler.  

Temaerne er: 

• Uddannelse og beskæftigelse 

• Selvstændighed og relationer 

• Målgrupper, metoder og resultater 

• Organisation og ledelse 

• Kompetencer 

• Økonomi 

• Fysiske rammer 

 

 

 

 



Arbejde med relevante temaer og emner 

• Arbejdet i MED kan med fordel knyttes sammen med 
de strategiske udfordringer, arbejdspladsen står 
overfor. MED-udvalget kan derved blive et rum for 
langsigtede overvejelser og bidrage til håndtering af 
komplekse udfordringer som omstruktureringer, 
styrkelse af kerneopgaven og kulturudvikling – fremfor 
at være et forum for orientering og drøftelse af mere 
enkle problemstillinger eller her og nu-problemer.  

• I lyset af de stadige forandringer kan det være relevant, 
at MED-udvalget arbejder med at formulere gode 
processer for gennemførelse af fx forandringer eller 
besparelsesforløb, så evnen til at styre igennem 
processerne bliver større. Ved at arbejde med at 
planlægge og skabe overblik over processen i 
forbindelse med fx omstillinger, kan paratheden til at 
håndtere og til at kunne reagere indenfor korte 
tidsfrister øges, både i MED-udvalget og på 
arbejdspladsen som helhed. 

 

 

 

 



Formøder med mening 

• Et optimalt arbejde i MED-udvalget forudsætter ofte, at 
medarbejderrepræsentanten kan bruge tid sammen 
med den medarbejdergruppe, vedkommende 
repræsenterer.  

Åbenhed for at involvere andre end de direkte valgte 

• Det kan være en god idé at inddrage andre end de 
valgte medarbejderrepræsentanter i nogle af MED-
udvalgets opgaver og aktiviteter. Det kan fx være, hvis 
arbejdspladsen omfatter flere geografiske enheder, hvis 
der er mange medarbejdere i fast nattevagt eller hvis 
der er medarbejdere, som har særlige 
kompetencer/engagement inden for et specifikt 
område. En bredere involvering vil få flere idéer på 
banen og sikre et bedre kendskab til – og en større 
forståelse for – arbejdet i MED-udvalget.  

 

 

 

 



Variation i dagsordener og mødeformer 
 

• Arbejdet i MED-udvalget kan gøres mere dynamisk og 
spændende ved at variere dagsordenen og formen på 
møderne. Temadrøftelser om fx kerneopgaven og 
kernefagligheden, etiske værdier, forandringsstrategier, 
arbejdsmiljø, brug af frivillige, socialtilsynets 
kvalitetsmodel eller kompetenceudvikling kan være 
værdifulde og udviklende for samarbejdet.  

 

 

 

 



 

 

• Hvordan kan MED-udvalgets 
møder gøres mere dynamiske og 
spændende? 

 

 

 



Udfordringer i MED-samarbejdet 
Forandringer og de økonomiske udfordringer, der skal 
håndteres på mange socialpædagogiske arbejdspladser, 
kan udfordre samarbejdet. Det kan være vanskeligt altid at 
leve op til en hensigt om tidlig og reel involvering af 
medarbejderne i forandringsprocesser og i forbindelse 
med besparelser. Derfor kan det være en god idé, at man i 
MED fx drøfter:  

• Hvornår er timingen for medarbejderinddragelsen 
optimal fx i forbindelse med budgetforhandlinger eller 
udarbejdelse af sparekataloger?  

• Hvornår i processen er det muligt for 
medarbejderrepræsentanter at indgå konstruktivt i 
drøftelserne?  

• Hvordan håndteres forpligtelsen til forudgående 
information i en politisk styret organisation?  

• Hvordan tilgodeses behovet for fortrolighed i 
komplicerede forløb? 

 

 

 



Uddannelse 
 

• Der er i forbindelse med Rammeaftalen om 
medindflydelse og medbestemmelse fastlagt en 
uddannelse, som omfatter alle ledere og 
medarbejdere, der indgår i MED-systemet. 
Uddannelsen består af en grunduddannelse, som alle 
ledere og medarbejderrepræsentanter i MED-systemet 
skal deltage i inden for det første funktionsår og i et 
antal opfølgningsmoduler (klippekort).  

• Ledere og medarbejdere, som varetager både 
arbejdsmiljøfunktionen og samarbejdsfunktionen har i 
det 2., 3. og 4. funktionsår ret til yderligere én dags 
supplerende uddannelse. 

•   

 

 

 



• TRIO - det uformelle samarbejde - IKKE en del af MED-
systemet 

 

• Et velfungerende TRIO samarbejde finder løsninger i 
det daglige arbejde – kort fra beslutning til handling 

 

• Kræver forventningsafstemning 

 

• Klarhed over roller og ansvar 
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Forventningsafstemning mellem leder og 
tillidsvalgte 
 

I kan overveje rammerne for samarbejdet ud fra følgende 
spørgsmål: 

• Hvilke roller har vi hver især? 

• Hvem kan bestemme hvad – og hvordan sikrer vi, at alle 
tager et medansvar? 

• Hvad gør vi, hvis vi er uenige? 

• Hvilke redskaber vil vi bruge, fx referater eller 
notesbøger? 

• Hvilke møder skal vi holde, hvornår og hvor længe? 

 

 

 

 



 
 
 

Afrunding af workshoppen 
 
 

Evaluering  

 

 

 

 


