
TR-MØDE I KREDS 

SYDJYLLAND    

Proaktiv brug af MED 

 

Oplæg og diskussion ved Lotte Kirk Hansen 



• Hvordan arbejder TR strategisk med 

medindflydelse i MED 

 

• Hvordan kan man optimere dialogen 

mellem alle MED-niveauer 

 

• Hvordan kan samspillet mellem MED-

repræsentanter og medarbejdere 

optimeres 

HOVEDPUNKTER 



• MED-samarbejdet skal styrke og udvikle 

samarbejdet mellem ledelse og 

medarbejder i kommunen. 

 

• Alle medarbejdere skal enten direkte eller 

gennem en medarbejderrepræsentant 

have mulighed for medindflydelse og 

medbestemmelse på egne arbejdsforhold 

og på rammerne for arbejdet. 

§ 2      FORMÅL 



• MED-rammeaftalen er rammen for de 

lokale MED-aftaler 

 

• I den lokale MED-aftale er der beskrevet 

formål, struktur og indhold i MED-

samarbejdet på de forskellige niveauer, 

så det matcher kommunens mål og 

arbejdsform. 

§ 3    MED-

RAMMEAFTALEN OG 

DEN LOKALE MED-

AFTALE 



Medindflydelse og medbestemmelse 
udøves inden for det ansvars- og 
kompetenceområde, som ledelsen har med 
hensyn til APSA: 

 

• Arbejdsforhold 

 

• Personaleforhold 

 

• Samarbejdsforhold 

 

• Arbejdsmiljøforhold 

§ 5    KOMPETENCEFORHOLD 



• Enhver leder, der skal træffe en MED-relevant 

beslutning (APSA) har pligt til at sørge for 

behandling af sagen i MED. 

 

• Lederen har pligt til at sørge for behandling af sagen 

i det rette MED-udvalg  

 

• Det rette MED-udvalg er det udvalg, hvor der er en 

leder med kompetence til at træffe beslutning om 

sagen, eller hvor der er en ledere med kompetence 

til at indstille sagen til beslutning (på politisk niveau) 

PÅ HVILKET MED-

NIVEAU SKAL EN SAG 

BEHANDLES 



• Når der sker information og drøftelse i et 

MED-udvalg, taler vi om medindflydelse. 

 

• Når parterne i et MED-udvalg indgår aftale 

om en retningslinje, taler vi om 

medbestemmelse 

§ 6    MEDINDFLYDELSE 

OG 

MEDBESTEMMELSE  



• Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at 

der er gensidig informationspligt på alle niveauer. (MED-

rammeaftalens § 7, stk. 1). 

 

• Det betyder, at både ledelses- og 

medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere 

hinanden om spørgsmål, der vedrører arbejdsforholdene. 

 

• Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal 

tages op til drøftelse, hvis én af parterne ønsker det. 

(MED-rammeaftalen § 7, stk. 7) 

INFORMATION OG 

DRØFTELSE 



Informationen skal gives: 

 

På et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en 

sådan form ….. 

 

at medarbejderne i det pågældende MED-udvalg har 

gode muligheder for en grundig drøftelse, så deres 

synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for 

ledelsens beslutninger. 

 

MED rammeaftalen § 7, stk. 2. 

INFORMATION OG DRØFTELSE 



Ledelsen har en særlig forpligtelse til at 

informere om den seneste udvikling og den 

forventede udvikling i virksomhedens eller 

forretningsstedets aktiviteter og økonomiske 

situation. 

 

MED-rammeaftalen § 7, stk. 4a. 

INFORMATION OG DRØFTELSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

MED-rammeaftalen § 7, stk. 4, a-c 

LEDELSEN HAR EN 

SÆRLIG PLIGT TIL AT 

INFORMERE OG DRØFTE 

Konsekvens for 

medarbejderne 

Krav til 

ledelsens 

information 



LEDELSENS SÆRLIGE FORPLIGTELSE 

 

MED-rammeaftalen § 7, stk. 4b 

….vedrørende beslutninger om eks. truet 

beskæftigelse. 

 

MED-rammeaftalen § 7, stk. 4c 

….vedrørende beslutninger om eks. 

virksomhedsoverdragelse. 

INFORMATION OG DRØFTELSE 



Håndhævelse af forpligtelserne i § 7, stk. 4-6 

 

• Hvis en af parterne ikke overholder sin informations-forpligtelse, 
kan den anden part skriftligt bede om, at den overholdes. 
Herefter er der en måned til at efterkomme anmodningen. 

 

• Sker det ikke inden for en måned, kan sagen efter behandling i 
hovedudvalget indbringes for de centrale parter af 
hovedudvalget/den ene part i hovedudvalget. 

 

• Er informationsforpligtelsen ikke overholdt, fastsættes en 
eventuel godtgørelse til en samarbejdsfremmende foranstaltning. 

 

• Hvis de lokale parter er enige om, at informationspligten ikke er 
overholdt, kan sagen bilægges lokalt ved aftale af størrelsen og 
anvendelsen af en eventuel godtgørelse 

 

 

 

 

§21, STK. 

1-3 



• Procedureretningslinjer – Skal § 8, stk. 3 

 

• Særlige indholdsretningslinjer – Skal 

 

   - Hovedudvalget: Se § 9 og bilag til MED-rammeaftalen. 

   - Øvrige MED-udvalg: se bilag 3 til MED-rammeaftalen. 

 

• Øvrige retningslinjer – Kan § 8, stk. 1. 

RETNINGSLINJER 



• Aftalte retningslinjer er bindende for begge 

parter, som er forpligtet til at forsvare og 

anvende dem (§ 8, stk. 5) 

 

• Retningslinjer skal være aftalt i enighed 

mellem parterne (§ 8, stk. 5) 

 

• Retningslinjer skal være skriftlige (§ 8, stk. 6) 

 

MED-rammeaftalen § 8, stk. 5 og 6. 

RETNINGSLINJER 



• Hovedudvalget kan vælge at fastlægge de 
overordnede rammer for en indsats, hvor 
man vurderer, at der skal være én standard 
for alle. De lokale MED-udvalg udfylder 
herefter rammerne og aftaler, hvad man gør i 
praksis. 

 

• Udvalg på alle niveauer i MED-systemet kan 
udarbejde retningslinjer. 

 

• Kan opsiges med 3 måneders varsel 

 

• Kan altid ændres, hvis der er enighed. 

KAN-RETNINGSLINJER 








