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1. Indledning 
Assens Kommune er en god arbejdsplads med stærke arbejdsfællesskaber, der fastholder, 
udfordrer og tiltrækker dygtige medarbejdere og ledere. Vi tager ansvar for at lykkes i vores 
samspil med hinanden i de nære og tværgående fællesskaber, så vi kan løse vores opgaver 
overfor og med borgerne i Assens Kommune. 

Nærværende lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse omfatter alle medarbejdere i 
Assens Kommune. 

Lokalaftalen er en udfyldning af Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse og 
forhandlet henover årsskiftet 2018-2019. Referencer til Rammeaftalens paragraffer fremgår af 
bilag 5. 

2. Formål 
Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for, at vi kan løfte opgaverne på en 
god måde. Samarbejdet finder sted i dagligdagen understøttet af de personalepolitiske værdier 
og ledelsesgrundlaget. Og samarbejdet finder sted i mere formaliseret form i MED-
organisationen. 

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere inden for rammerne af MED-systemet har til 
formål at sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, 
samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Samarbejdet skal understøtte, at ledelse og medarbejdere i 
en involverende og tillidsfuld dialog får drøftet forhold, der kan sikre en fortsat udvikling af 
arbejdspladserne. 

3. Hvordan er vi organiseret? 
MED-organisationen er et sammenhængende og hierarkisk system med udvalg på tre niveauer; 
HovedMED-udvalget, Fælles MED-udvalg og lokale MED-udvalg. Der kan i særlige tilfælde 
afholdes personalemøde med MED-status fremfor at nedsætte et lokalt MED-udvalg. 
HovedMED-udvalget skal altid godkende oprettelsen af personalemøder med MED-status. 

MED-organisationen er en &Istrenget organisation, hvilket indebærer, at både HovedMED-
udvalget og de lokale MED-udvalg har lovpligtige arbejdsmiljøopgaver. 

MED-struktur og ledelsesstruktur 
MED-strukturen skal til enhver tid understøtte, at alle medarbejdere har en reel mulighed for 
medindflydelse og medbestemmelse. Det sker bedst ved at sikre, at MED-strukturen matcher 
den gældende ledelsesstruktur. Når der sker ændringer i ledelsesstrukturen, så bør det altid 
overvejes, om det giver anledning til ændringer i MED-strukturen. Den reviderede MED-
struktur skal forelægges til godkendelse i HovedMED-udvalget. 

MED-strukturen 
HovedMED-udvalget er det øverste organ for medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. 

Der er herunder fire Fælles MED-udvalg: 
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- Fælles MED-udvalg for By, Land og Kultur — decentrale enheder under direktørområdet 
- Fælles MED-udvalg for Børn og Undervisning — decentrale enheder under direktørområdet 

- Fælles MED-udvalg for Rådhuset — medarbejdere placeret på rådhuset og øvrige 
administrative enheder 
- Fælles MED-udvalg for Social og Sundhed — decentrale enheder under direktørområdet 

Sammensætning af HovedMED-udvalget og Fælles MED-udvalgene 
Formanden for hvert af ovennævnte fem udvalg udpeger ledelsesrepræsentanter til de respektive 
udvalg. Formanden sørger herunder for at udpege en ledelsesrepræsentant med ansvar for 
arbejdsmiljøarbejdet. 

Medarbejderrepræsentanterne udpeges af hovedorganisationerne, og sammensætningen 
afspejler personalesammensætningen på udvalgets område. Medarbejderrepræsentanterne vil 
som hovedregel være valgte tillidsrepræsentanter. 

Der vælges to arbejdsmiljørepræsentanter til hvert af udvalgene. De vælges af og blandt 

arbejdsmiljørepræsentanterne på niveauet under. Hvis begge hovedorganisationer er 
repræsenteret inden for udvalget, vælges der en arbejdsmiljørepræsentant fra hver 
hovedorganisation. 

Der nedsættes kontaktudvalg på medarbejdersiden under hvert af ovennævnte udvalg. 
Kontaktudvalget består af medarbejderrepræsentanterne i udvalget samt tillidsrepræsentationer 
fra de faglige organisationer, som ikke har en ordinær plads i udvalget. Kontaktudvalget mødes 
typisk til et formøde inden møder i HovedMED-udvalget hhv. Fælles MED-udvalgene. 

Lokale MED-udvalg 
Lederen for MED-udvalgets område er født formand for udvalget. Formanden udpeger øvrige 
ledelsesrepræsentanter til udvalget i samarbejde med sin leder. 

Udvalget skal sammensættes, så der er mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter, som 
der er ledelsesrepræsentanter i udvalget. 

Medarbejderrepræsentationen i udvalget bør sammensættes så repræsentativt som muligt. Det 
indebærer, at alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) så vidt muligt bør være 
repræsenteret i udvalget. Dernæst kan de enkelte personalegruppers størrelse inddrages ved 
vurdering af sammensætningen af udvalget. Der kan også tages lokale hensyn ved 
sammensætningen, som udspringer af fysisk placering eller lignende. 

Hvis der er valgt tillidsrepræsentanter på en arbejdsplads har de fortrinsret til en plads i det 
lokale MED-udvalg. Hvis der vælges andre medarbejderrepræsentanter til udvalget, så skal en 
beskrivelse af deres respektive valggrundlag fremgå af udvalgets forretningsorden således, at 
medarbejderne på arbejdspladsen er bekendt med, hvordan de kan deltage i valg af deres 
repræsentanter i udvalget. 

Der skal indgå repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationen i udvalget. Det vil typisk 

indebære, at arbejdsmiljøgruppen (ledelsesrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) er 
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medlem af udvalget. Hvis der er mere end to arbejdsmiljørepræsentanter på en arbejdsplads 
vælger de iblandt sig, hvem der deltager i MED-udvalget. Arbejdsmiljørepræsentanterne har en 
særlig viden om og opgaver på arbejdsmiljøområdet, men arbejdsmiljøarbejdet er fortsat et 
fælles anliggende og ansvar for hele udvalget. 

Næstformanden for udvalget vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. 

Personalemøde med MED-status 
Personalemøde med MED-status er tillagt samme kompetence som et lokalt MED-udvalg. 
Personalemøde med MED-status kan oprettes på arbejdspladser med få medarbejdere. Alle 
medarbejderne deltager i mødet, men uden at blive sidestillet med medarbejderrepræsentanter i 
et MED-udvalg. 

Medarbejderne vælger i blandt sig en medarbejderrepræsentant, der fungerer som næstformand. 
Hvis der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, vil det dog være vedkommende, som 
varetager hvervet som næstformand. 

Valgperiode 
Medlemmerne af MED-organisationen og arbejdsmiljøgrupperne udpeges hhv, vælges for en 
periode af tre år. 

Der afholdes valg og udpegning til MED-organisationen samtidig i organisationen (første 
valgperiode er 2019-2021). 

Udpegningerne foregår ved, at Hovedorganisationerne bliver bedt om at udpege 
medarbejderrepræsentanter til HovedMED-udvalget og Fælles MED-udvalgene for den 
kommende periode. 

De lokale valg bliver igangsat af Assens Kommune, som ligeledes koordinerer valg af 
arbejdsmiljørepræsentanter til Fælles MED-udvalgene. 

Møder i MED-organisationen 
Alle udvalg skal udarbejde en forretningsorden (se bilag 2). Det skal fremgå af 
forretningsordenen, hvordan udvalget er sammensat. Derudover skal det fremgå, hvordan der 
planlægges og afholdes møder i udvalget. Alle udvalg skal mødes mindst &I gang pr. kvartal. 

Formandskabet udarbejder i fællesskab dagsorden for udvalgets møder. Alle medlemmer af 
udvalget har ret til at bede om at få sat punkter på udvalgets dagsorden. 

Medarbejderrepræsentanterne skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til at varetage 
deres hverv, herunder til forberedelse og deltagelse i møderne. 

Uddannelse 
Det er væsentligt, at medlemmer af MED-organisationen er klædt på til opgaven og har de 
nødvendige redskaber til at arbejde med opgaverne i MED-organisationen. Alle nye 
medlemmer af MED-udvalgene skal derfor gennemføre MED-grunduddannelsen i løbet af det 
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første år. Derudover skal der tilbydes supplerende MED-uddannelse i de efterfølgende år. 

HovedMED-udvalget er ansvarlig for at fastlægge de overordnede rammer for MED-
uddannelsen. 

Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere skal derudover gennemføre den 
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden tre måneder efter, at de er valgt/udpeget til hvervet. 

4. MED-organisationens arbejdsform 
Alle MED-udvalg er repræsentativt sammensat for at danne baggrund for den bredest mulige 
gensidige information og drøftelse i udvalget. Alle repræsentanter har et bagland, som er med til 
at give dem indsigt i forholdene på arbejdspladsen, men formålet med drøftelserne i udvalget er 
at styrke arbejdspladsen som helhed. Det er væsentligt, at dialogen foregår i en åben og 
tillidsfuld atmosfære, hvor der er plads til at have forskellig opfattelse af de emner, der drøftes. 
Der stemmes således ikke i et MED-udvalg. Drøftelsen vil oftest have til formål at belyse 
holdninger til et emne (gensidig information og medindflydelse) eller også forsøger man at tale 
sig frem til en fælles forståelse og holdning til et emne (medbestemmelse). 

Arbejdet i MED-udvalgene på alle niveauer i organisationen er baseret på en gensidig pligt 
mellem ledere og medarbejdere til at informere om alle forhold af betydning for arbejds-, 
personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område. 

Informationen er en forudsætning for, at ledelse og medarbejderrepræsentanter får drøftet det 
væsentlige for arbejdspladsen. Informationen skal gives på et hensigtsmæssigt tidspunkt set i 
forhold til sagens karakter og i en form, der giver udvalget en reel mulighed for at sætte sig ind i 
sagen. Hensigten med informationen er at give mulighed for en drøftelse i udvalget af sagen, 
hvori medlemmernes opfattelse af og holdninger til sagen kan komme frem i en dialog præget af 
åbenhed og ordentlighed. Medarbejderrepræsentanterne skal som udgangspunkt have mulighed 
for at drøfte relevante sager med deres bagland inden drøftelsen i udvalget. 

Informationspligten indebærer, at 

a. medarbejderrepræsentanterne skal sørge for at dagsordensætte emner for at informere 
ledelsen, når de bliver bekendt med forhold, der har betydning for arbejdsforholdene. 

b. ledelsen skal sørge for at inddrage MED-udvalget ved at dagsordensætte sagen til 
information og drøftelse, inden de træffer beslutning i en sag, der har betydning for 
arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene. 

Informationspligten og tidlig involvering er grundstenen i samarbejdet i udvalgene. Den 
udmønter sig i to centrale arbejdsformer i MED-udvalgene; medindflydelse og 
medbestemmelse. 

Medindflydelse 
MED-udvalget skal have en sag til information og drøftelse, inden ledelsen skal træffe 
beslutning i MED-relevante sager. Drøftelsen har til formål at kvalificere ledelsens 
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beslutningsgrundlag ved at give dem mulighed for at lytte til medarbejderrepræsentanternes 
synspunkter og erfaringer. Drøftelsen giver derudover mulighed for at give forståelse for 
forandringer og fremme ejerskabet til forandringerne. 

Som udgangspunkt er det MED-relevante beslutninger, når der skal ske principielle ændringer i 
den daglige ledelse, mens daglig ledelse ikke er omfattet af forpligtelsen. 

Ledelsen har en særlig forpligtelse til at dagsordensætte følgende sager i sit udvalg: 

Den forventede udvikling i områdets aktiviteter og økonomiske situation 
Situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til 
beskæftigelsen. Det gælder særligt, når beskæftigelsen er truet. 
Beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse 
og ansættelsesforholdene. 

Ledelsens endelige beslutning træffes efter behandling i MED-udvalget. 

Medbestemmelse 
Medbestemmelse udøves i et udvalg, når ledelse og medarbejdere i fællesskab taler sig frem til, 
hvordan de vil forholde sig til et emne. Beslutningen vil ofte blive benævnt retningslinje. 

Når medlemmer af et udvalg giver udtryk for et ønske om at indgå en retningslinje om et MED-
relevant emne, skal der igangsættes drøftelse af emnet. Udvalgets medlemmer skal bestræbe sig 
på at nå frem til enighed om, hvordan retningslinjen kan udformes. 

Hvis udvalget ikke kan blive enige om indholdet af retningslinjen, kan 
medarbejderrepræsentanterne bede ledelsen om at fastlægge, hvad der i så fald gælder på 
området fremover. 

Rette niveau for drøftelse i MED-organisationen 
Sager skal som udgangspunkt drøftes på det niveau i MED-organisationen, hvor der er 
ledelsesmæssig kompetence til at træffe beslutning i sagen. 

Ledelsen er kun forpligtet til at sætte en sag til drøftelse på et niveau i MED-organisationen. 
Særligt for Fælles MED-udvalgene og HovedMED-udvalget gælder en opmærksomhed i 
forhold til at overveje medarbejderrepræsentanternes mulighed for at drøfte sagens indhold 
med deres bagland, inden sagen drøftes i MED-udvalget. 

5. Opgaver i MED-organisationen 
Udvalg på alle niveauer drøfter emner af betydning for arbejds-, samarbejds-, personale- og 
arbejdsmiljøforholdene inden for udvalgets område. 

Der er en samlet oversigt over udvalgenes opgaver i bilag 4 til aftalen. 

Budget 
HovedMED-udvalget mødes mindst en gang årligt med Økonomiudvalget med henblik på en 
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dialog om budgettets konsekvenser for arbejdsforholdene. Der kan derudover sættes andre 
temaer på dagsordenen efter aftale mellem parterne. 

HovedMED-udvalget og Fælles MED-udvalgene involveres i budgetarbejdet således, at sager så 
vidt muligt er drøftet i et eller flere af udvalgene, inden den politiske drøftelse finder sted. 
Bemærkninger fra MED-udvalgets drøftelse vil fremgå af materialet til politikerne. Drøftelsen 
vil finde sted på et lukket dagsordenspunkt, indtil sagerne bliver åbne i det politiske system. 

Der skal derudover ske en drøftelse i det enkelte MED-udvalg, når der sker ændringer i 
økonomien indenfor udvalgets område. Drøftelsen omhandler konsekvenserne for arbejds- og 
personaleforholdene, og den skal som minimum finde sted inden, at ledelsen træffer beslutning 
om eventuelle afskedigelser. 

Arbejdsmiljø 
Alle udvalg i MED-organisationen har lovpligtige arbejdsmiljøopgaver, idet der er aftalt en 
&istrenget struktur på alle niveauer. 

Opgaver 
Den vedtagne struktur ændrer ikke på de lovpligtige arbejdsopgaver. De lovpligtige 
arbejdsmiljøopgaver løses i MED-udvalgene, idet HovedMED-udvalget varetager strategiske 
arbejdsmiljøopgaver, mens de lokale MED-udvalg har strategiske opgaver og koordinerer 
arbejdsmiljøgruppernes daglige arbejdsmiljøopgaver. 

Arbejdsmiljøopgaverne på de forskellige niveauer i MED-organisationen er beskrevet udførligt i 
bilag 4. 

Organisering  
Arbejdsmiljøorganisationen består af arbejdsmiljøgrupper bestående af en ledelsesrepræsentant 
og en arbejdsmiljørepræsentant, lokale MED-udvalg, der har et arbejdsmiljøudvalgs daglige, 
operationelle opgaver og Fælles MED-udvalgene samt HovedMED-udvalget, der har 
strategiske, overordnede opgaver. 

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter på den enkelte arbejdsplads aftales lokalt under 
hensyntagen til et nærhedsprincip. Det skal herunder vurderes, hvordan arbejdsmiljøopgaverne 
kan løses på tilfredsstillende vis. 

Metoder og aktiviteter 
HovedMED-udvalget vedtager fælles metode og proces til gennemførelse af og opfølgning på 
trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering, som et væsentligt redskab til at skabe et solidt 
fundament for arbejdsmiljøarbejdet på kommunens arbejdspladser. Processen gennemføres 
hvert 2.-3. år. 

Der er fokus på at udarbejde de nødvendige retningslinjer i forhold til at skabe et fælles afsæt 
for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. 
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HovedMED-udvalget 
HovedMED-udvalget har en række opgaver relateret til udmøntning af generelle rammeaftaler. 
HovedMED-udvalget beslutter i den forbindelse, hvordan opgaverne skal løses på de andre 
niveauer i MED-organisationen. Derudover vejleder HovedMED-udvalget om udmøntningen af 
den nærværende MED-aftale, fortolker aftalte retningslinjer og nærværende MED-aftale samt 
tilpasser MED-strukturen og organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, når der er behov for dette. 

HovedMED-udvalget har hvert tredje år en drøftelse, hvor udvalget aftaler en strategiplan 
omhandlende indsatsområder og opgaver for den kommende periode. Drøftelsen finder sted i 
løbet af første halvår efter, at et nyt udvalg er udpeget. 

Det overordnede og strategiske arbejdsmiljøarbejde planlægges og koordineres af HovedMED-
udvalget i et samspil med den øvrige MED-organisation. 

HovedMED-udvalget kan nedsætte MED-underudvalg til at løfte MED-forpligtelsen i en 
afgrænset periode om et specifikt emne eller projekt. 

Fælles MED-udvalgene 
Fælles MED-udvalgene har til opgave at arbejde med budget som ovenfor beskrevet. Derudover 
skal der ske en gensidig information og drøftelse af alle forhold af betydning for arbejds-, 
personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgets område. Udvalget kan 
fremsætte forslag til HovedMED-udvalget om nye retningslinjer og skal udfylde rammerne i 
retningslinjer vedtaget i HovedMED-udvalget i det omfang, at de definerer opgaver for 
udvalget. Udvalget har i forbindelse med organisationsændringer til opgave at udarbejde en 
indstilling til HovedMED-udvalget om fremtidig MED-struktur på udvalgets område. 

Lokale MED-udvalg/personalemøder med MED-status 
Der skal ske en gensidig information og drøftelse af alle forhold af betydning for arbejds-, 
personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgets område. Udvalget skal 
udmønte retningslinjer vedtaget af HovedMED-udvalget og kan derudover udarbejde 
retningslinjer om andre emner, hvis der er enighed om det. 

Udvalget skal løse de strategiske arbejdsmiljøopgaver på udvalgets område, herunder planlægge 
og koordinere arbejdsmiljøarbejdet, gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse samt opstille 
principper for oplæring og instruktion af nyansatte. Udvalget skal endvidere sætte rammerne for 
arbejdsmiljøgruppens(ernes) varetagelse af de daglige (operationelle) opgaver. 

Udvalget drøfter årligt, hvilken supplerende MED-uddannelse samt arbejdsmiljøuddannelse, 
som det er relevant for udvalgets medlemmer at gennemføre, jævnfør krav om supplerende 
uddannelse indenfor hvert funktionsår. 

6. Tillidsrepræsentanters vilkår 
Det er afgørende med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter 
på kommunens arbejdspladser. For at det lykkes er det en forudsætning, at der er de rette 
rammer og vilkår for tillidsrepræsentanternes virksomhed. 
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HovedMED-udvalget kan drøfte rammer og principper for tillidsrepræsentanters vilkår som 
grundlag for aftaler om tillidsrepræsentanters vilkår indgået mellem ledelsen og de respektive 
forhandlingsberettigede organisationer. 

7. Uoverensstemmelser om aftalen 
Såfremt en af parterne (ledelsen eller medarbejderne) ikke lever op til sine særlige forpligtelser 
(jævnfør afsnittet om medindflydelse) kan den anden part fremsætte en anmodning om, at det 
finder sted. Anmodningen skal fremsættes skriftligt på det niveau, hvor forpligtelsen ikke er 
overholdt, og der skal inden for en måned tages skridt til at efterkomme anmodningen. 

Som udgangspunkt har HovedMED-udvalget en særlig rolle i organisationen i tilfælde af lokale 
uenigheder om forståelsen af og udmøntningen af MED-aftalen. 

Hvis HovedMED-udvalget ikke kan opnå enighed om håndteringen af problemstillingen, så kan 
sagen indbringes for de centrale parter, dvs. KL og Forhandlingsfællesskabet. 

8. Ikrafttræden og opsigelse 
MED-aftalen træder i kraft den 1. februar 2019. 

Aftalen kan genforhandles uden at være opsagt. Den kan opsiges med 9 måneders varsel. Ved 
opsigelse skal der indledes forhandlinger om indgåelse af en ny aftale. Den hidtidige aftale er 
gældende, imens der forhandles. 

MED-aftalen evalueres af HovedMED-udvalget senest med udgangen af 2. kvartal 2021. 

MED-aftalen erstatter MED-aftalen for Assens Kommune gældende pr. 1. januar 2013. 
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Bilag 1. Organisationsdiagram 

Den aktuelle MED-organisation fremgår af særskilt dokument. 

Bilag 2: Minimumsbestemmelser for udvalgenes forretningsorden 

Alle udvalg skal lave en forretningsorden. 

Udvalgets sammensætning skal fremgå af forretningsordenen. For så vidt angår de lokale MED-
udvalg aftales sammensætningen lokalt på baggrund af principperne for udvalgets sammensætning. 
I kan læse nærmere om principperne i kapitel 3 i aftalen. 

Hovedpunkter i forretningsordenen: 

• Der skal minimum afholdes møde &I gang i hvert kvartal. Udvalget fastlægger derudover 
selv sin mødetermin, hvor det tilrådes at lave årsplan for møderne. 

• Der kan indkaldes til møde, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt eller 
når to medlemmer af udvalget fremsætter begrundet ønske om et møde. 

• Møder indkaldes normalt med 3 ugers varsel og afholdes så vidt muligt i arbejdstiden. 

• Alle medlemmer har ret og pligt til at få emner sat på dagsordenen. 

• Dagsordenen udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab og udsendes normalt en 
uge inden mødet sammen med relevante bilag. 

• Der udpeges i fællesskab en referent for udvalget. Referenten udarbejder referat af alle 
møder. De godkendes af formand og næstformand inden udsendelse og forelægges til 
godkendelse på næstkommende møde i udvalget. 

• Referater af udvalgets møder skal være tilgængelige for udvalgets område. Det kan enten 
være på kommunens intranet (HovedMED-udvalget og Fælles MED-udvalgene) eller 
arbejdspladsens lokale intranet (lokale MED-udvalg). 

• MED-udvalget evaluerer hvert tredje år sin aktivitet. 

• MED-udvalget kan nedsætte underudvalg, hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt og er 
enige herom. 
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Bilag 3: Retningslinjer vedtaget i HovedMED-udvalget 

Procedureretningslinj er 

• Procedureretningslinje vedrørende større omstillinger og rationaliseringer vedtaget af 
HovedMED-udvalget den 4. september 2018 

Retningslinjer i henhold til Rammeaftale om Sundhed og Trivsel 

• Aftale om principper for trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering — senest vedtaget af 
HovedMED-udvalget den 21. juni 2018 

• Retningslinjer om sygefraværssamtaler — vedtaget af HovedMED-udvalget og gældende pr. 
1. januar 2017 

ø Retningslinjer om forebyggelse og håndtering af vold og trusler — vedtaget af HovedMED-
udvalget den 9. februar 2016 

ø Retningslinje om håndtering af mobning og chikane — vedtaget af HovedMED-udvalget den 
2. marts 2018 

• Aftale om udformning af sundhedsordning — vedtaget af HovedMED-udvalget den 25. 
oktober 2016 

• Aftale om udmøntning af lokale AKUT-midler 

Retningslinjer i henhold til Arbejdsmiljøloven 

• Retningslinjer om årlig arbejdsmiljødrøftelse — vedtaget af HovedMED-udvalget den 16. 
april 2013 

• Retningslinjer om arbejdspladsvurdering — se afsnit ovenfor 
• Retningslinje om håndtering af Rygeloven — vedtaget af HovedMED-udvalget den 14. 

august 2012 samt den 18. december 2012 
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Bilag 4: Oversigt over opgaver opdelt efter MED-niveauerne 

HovedMED-udvalget:  

HovedMED-udvalget har på det overordnede niveau til opgave at 

• Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, 
samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen 

• Vejlede om udmøntningen af MED-aftalen, herunder om nedsættelse af udvalg 

. Fortolke aftalte retningslinjer 

• Fortolke MED-aftalen og behandle uoverensstemmelser herom 

• Indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen for 
parterne 

HovedMED-udvalget har hvert tredje år en drøftelse, hvor udvalget aftaler en strategiplan 
omhandlende indsatsområder og opgaver for den kommende periode. Drøftelsen finder sted i løbet 
af første halvår efter, at et nyt udvalg er udpeget. 

Det overordnede og strategiske arbejdsmiljøarbejde planlægges og koordineres af HovedMED-
udvalget i et samspil med den øvrige MED-organisation. 

HovedMED-udvalget mødes mindst en gang årligt med Økonomiudvalget med henblik på at drøfte 
de personalemæssige konsekvenser af budgettet. 

HovedMED-udvalget tilpasser MED-strukturen efter indstilling fra Fælles MED-udvalgene. 
HovedMED-udvalget drøfter organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, når der er behov for dette. 

HovedMED-udvalget kan nedsætte MED-underudvalg, der løfter MED-forpligtelsen i en afgrænset 
periode om et specifikt emne eller projekt. 

HovedMED-udvalget fastlægger principperne for MED-uddannelsen. 

HovedMED-udvalget har en række opgaver relateret til udmøntning af generelle rammeaftaler. Det 
handler om følgende: 

. Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmåling 

. I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets 
konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold 
til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde 

• Aftale retningslinjer for sygefravær 

• Sikre at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at 
identificere, forbygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress 

• Sikring af, at der aftales retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge 
og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på 
arbejdspladsen 

• Overvågning og revidering af ovennævnte retningslinjer om vold, mobning og chikane med 
henblik på at sikre at retningslinjerne er effektive både i forhold til forebyggelse og 
håndtering 
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• Aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige 

• Regelmæssig evaluering af brugen af MUS i kommunen 

. Aftale retningslinjer for sundhed med konkrete sundhedsfremmende initiativer 

. Anvendelse af de lokalt afsatte AKUT-midler sker efter aftale mellem ledelse og 
tillidsrepræsentanter i HovedMED-udvalget. 

• Drøfte rammer og principper for tillidsrepræsentanters vilkår 

Fælles MED-udvalgene:  

Fælles MED-udvalgene har til opgave at arbejde med budget og er en del af den tidlige involvering 
af MED-organisationen inden forslag lægges frem for det politiske system. 

Der skal ske en gensidig information og drøftelse af alle forhold af betydning for arbejds-, 

personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgets område. 

Udvalgene kan fremsætte forslag til HovedMED-udvalget om nye retningslinjer og skal udfylde 
rammerne i retningslinjer vedtaget i HovedMED-udvalget i det omfang, at de definerer opgaver for 

udvalgene. Der er særligt opgaver i forbindelse med trivselsmåling/APV samt sygefravær. 

Udvalget har i forbindelse med organisationsændringer til opgave at udarbejde en indstilling til 
HovedMED-udvalget om fremtidig MED-struktur på udvalgets område. 

Lokale MED-udvalg/Personalemøder med MED-status:  

Der skal ske en gensidig information og drøftelse af alle forhold af betydning for arbejds-, 
personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgets område. 

Udvalget skal udmønte retningslinjer vedtaget af HovedMED-udvalget. Der er en oversigt over 
gældende retningslinjer i bilag 3. Alle gældende retningslinjer samt supplerende materialer er 
tilgængelige på intranettet. 

Udvalget kan derudover vælge at udarbejde retningslinjer om andre emner, hvis der er enighed om 

det i udvalget. 

Udvalget drøfter årligt, hvilken supplerende MED-uddannelse samt arbejdsmiljøuddarmelse, som 
det er relevant for udvalgets medlemmer at gennemføre, jævnfør krav om supplerende uddannelse 
indenfor hvert funktionsår. 

Udvalget har følgende arbejdsmiljøopgaver af strategisk karakter: 

• Planlægge, lede og koordinere samarbejde om sikkerhed og sundhed på udvalgets område. 
Udvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til 
forebyggelse af risici. 

• Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
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ø Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgruppen(rne) 
orienteres herom 

• Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen 

• Deltage i fastsættelsen af arbejdsmiljøorganisationens størrelse (antallet af 
arbejdsmiljørepræsentanter) 

• Rådgive ledelsen om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om 
integrering af arbejdsmiljø i arbejdspladsens strategiske ledelse og daglige drift. 

• Sørge for at årsager til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil 
undersøges og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Udvalget 
skal én gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og 
sundhedsskader indenfor udvalgets område 

• Holde sig orienteret om lovgivning på området 

• Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset 
arbejdsforholdene på arbejdspladsen og de ansattes behov, samt sørge for at de rføres stadig 
kontrol med overholdelse af instruktionerne 

• Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan (supplerende 
arbejdsmiljøuddannelse) 

ø Sørge for udarbejdelse af plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning o 
medlemmer og sørge for at de ansatte bliver bekendt med planen 

ø Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre 
virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted 

Arbejdsmiljøgrupper:  

Arbejdsmiljøgruppen har følgende operationelle, daglige opgaver: 

• Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici 

• Deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af 
arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende 
forebyggelsesprincipper 

• Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige 

• Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov 

• Deltage i undersøgelse af arbejdsulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil 
og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant 

• Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed 

. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget 

. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan 
løse, eller som er generelle for arbejdspladsen, for arbejdsudvalget. 

Arbejdsmiljøgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede sikkerheds- og 
sundhedsmæssige problemer og underrette arbejdsmiljøudvalgets formand eller arbejdspladsens 
ledelse, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet. Hvis der er tale om overhængende, betydelig 
fare for de ansatte, kan arbejdsmiljøgruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, 
det er nødvendigt for at afværge faren. Arbejdsmiljøgruppen skal omgående give besked til 
arbejdspladsens ledelse om, hvorfor arbejdsstandsningen var nødvendig. 
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Bilag 5: Læseguide i forhold til rammeaftalen 

Nedenfor kan du læse nærmere om hvor i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, at 
du kan læse nærmere om de bestemmelser, som den lokale MED-aftale er udarbejdet på baggrund 
af. 

Kapitel 1 — indledning 
Kapitlet forholder sig til § 1 i rammeaftalen. 

Kapitel 2 — formål 
Kapitlet forholder sig til § 2 i rammeaftalen. 

Kapitel 3 — Hvordan er vi organiseret? 
Kapitel 3 forholder sig til § 3 i rammeaftalen om lokale aftalemuligheder, § 4 om form og struktur, 
§ 5 om kompetence og § 14, stk. 2 om medarbejderrepræsentanternes vilkår. 

Kapitel 4 — MED-organisationens arbejdsform 
Kapitlet forholder sig til § 5 - kompetence, § 6 — medindflydelse og medbestemmelse, § 7 — 
information og drøftelse og § 8 — retningslinjer i rammeaftalen Emnet er beskrevet i kapitel 3: 
Hvordan er vi organiseret 

Kapitel 5 — Opgaver i MED-organisationen 
Kapitlet forholder sig til § 3, stk. 3 om ændret organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, § 7 
om information og drøftelse samt § 9 om HovedMED-udvalget. 

Kapitel 6 — Tillidsrepræsentanters vilkår 
Kapitlet forholder sig til kapitel 3 i rammeaftalen om tillidsrepræsentanter. 

Kapitel 7 — Uoverensstemmelser om aftalen 
Kapitlet omhandler § 9 i rammeaftalen om HovedMED-udvalgets opgaver, § 21 om håndhævelse af 
forpligtelserne i § 7 (jævnfør kapitel 4 i den lokale aftale) samt kapitel 4 om de centrale parter. 

Kapitel 8 — Ikrafttrædelse og opsigelse 
Kapitlet omhandler § 3, stk. 3 i rammeaftalen samt kapitel 5 om ikrafttræden. 
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Lise Ravn Jeppesen 
FTF, BUPL 

For Assens Kommune: 

ommunal ire tør 

Anne Grønn ård 
Organisation og Strategichef 

Per Heldi g Madsen 
Skoleleder 

(14><I-i 1A-t  
Mads Dippel Rasmussen 
FTF, DSR 

Karin Ladefo 
Områdeleder 

OAO, HK 

Poul Erik Pederse 
OAO, 

Aftalen er underskrevet den 4. januar 2019 

rethe Bonne Madsen 
OAO, 3F 

Hans Jorgfisen 
OAO, FOA 

Henrik Ege 
AC, DJØF 
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( 
Fælles MED-udvalg 

Rådhus 

Fmd. 
Kommunaldirektør 

MED-strukturen i Assens Kommune pr. 1. januar 2019 

Hovedudvalg 

Fmd. 
Kommunaldirektør 

Fælles MED-udvalg 
Børn & 

Undervisning 
Fmd. 

Direktør for 
Velfærd 

}  

(-- 
Fælles MED-udvalg 
Social & Sundhed 

Fmd. 
Direktør for 

Velfærd 

Fælles MED-udvalg 
By, Land & Kultur 

Fmd. 
Direktør for By, Land 

og Kultur 



Fælles MED-udvalg Rådhus 
(***** på Assens Rådhus) 

1 

Lokale MED-udvalg 
Jobcentret*** 

Personalemøde med MED-status 
Ungeenheden* 

*=antal arbejdsmiljørepræsentanter 



Fælles MED-udvalg Børn & Undervisning 

Lokale MED-udvalg: 
Områdeinstitution Assens* 
Områdeinstitution Aarup* 

Områdeinstitution Haarby/Glamsbjerg** 
Områdeinstitution Tommerup* 
Områdeinstitution Vissenbjerg* 

Ungdomsskolen* 
Assensskolen' 

Landsbyordningen Brylle Skole** 
Landsbyordningen Ebberup Skole** 

Glamsbjergskolen* 
Landsbyordningen Gummerup Skole* 

Haarby Skole* 
Pilehaveskolen** 

Landsbyordningen Salbrovadskolen* 
Tallerupskolen* 

Tommerup Skole* 
Landsbyordningen Verninge Skole** 

Vissenbjerg Skole** 
Aarupskolen** 

Tandplejen* 
Børne- og Ungesundhed* 

Personalemøde med 
MED-status: 

Brahesholm og Ungepension 
Børneterapeuterne 

*.antal arbejdsmiljørepræsentanter 



Fælles MED-udvalg Social & Sundhed 

Lokale MED-udvalg 
Handicap og psykiatri 

Center for Senhjerneskade* 
Lindebjerg*** 
Bostederne* 

Pilebakken(herunder 
Pilevej)*** 

Socialpsykiatri og Misbrug** 

Lokale MED-udvalg 
Ældre -  Sundhed 

De Gamles Hjem* 
Natteams** 

Flemløse Plejehjem** 
Holmely* 

Kildebakken* 
Korsvang* 
Odensevej* 

Skelvej* 
Strandgården* 
Æblehaven* 
Madservice* 

Træning* 
Sygeplejen** 

Center for Rehabilitering og 
Akutpleje* 

Lokale MED-udvalg 
Ældre -  Hjemmepleje 

Hjemmeplejen 
(dagvagt og aftenvagt — i alt 

5 AMG) 

Personalemøde med 
MED-status: 

Hjælpemiddeldepotet 
Demens og Forebyggelse 

Administrationen — Søndre 
Havnegade* 

*=antal arbejdsmiljørepræsentanter 



Fælles MED-udvalg By, Land & Kultur 

Lokale MED-udvalg 

 

Personalemøde med 
MED-status: 

Entreprenørgården og 
Rengøringskorpset**** 
AssensBibliotekerne* 

Musikskolen* 

 

 

Assens Havn* 

*=antal arbejdsmiljørepræsentanter 
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