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Indledning
Lokalaftalen bygger videre pa og har hjemmel i Rammeaftale om Medindflydelse og
Medbestemmelse mellem KL og forhandlingsfaallesskabets. Hvor intet andet er anfprt gselder
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.
Medindflydelse betyder, at medarbejderrepraesentanter giver udtryk for deres opfattelse i en
sag, inden der bliver truffet endelig beslutning i sagen. Medindflydelsen indebaerer information
og drpftelse om alle forhold af betydning for kommunens arbejds-, personale-, samarbejds-,
og arbejdsmiljp. For eksempel er budget og strukturaendringer omfattet af medindflydelse.
Medbestemmelse betyder en egentlig ret til at vasre med til at bestemme. Medbestemmelse
indebaerer information, drpftelse/forhandling og faelles beslutning/aftale.
For at sikre medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse i Flprsholm Kommune er
ledelse og medarbejderne blevet enige om, hvad vi gerne vil opna i samarbejdet omkring
arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljpforhold og hvordan dette samarbejde skal
struktureres.

Udgangspunktet for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er, at kommunen skal Ipse
en raekke opgaver for borgerne inden for de rammer, der er lagt af Kommunalbestyrelsen. Det
er vores faelles overbevisning, at opgavelpsningen kvalificeres bedst ved, at medarbejderne
deltager i beslutningerne om rammerne for arbejdet. Det stiller krav til savel ledelse som
medarbejdere om involvering, dialog og samarbejde.
MEDaftalen bygger endvidere pa en forudsaetning om, at hvor der er ledelse, er der MED.
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SCapitell 1. Aftalens omr de, form l mv
§ 1. Aftalens onmrScfle
(MED-rammeaftalen § 1)
Denne lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse omfatter alle medarbejdere

© ansat i Hprsholm Kommune
• ansat ved selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med H0rsholm Kommune

§ 2u Form l
(MED-rammeaftalen § 2)

Stk. 1.

Formalet med MEDaftalen er at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet
mellem ledelse og medarbejder i kommunen som helhed.
Medaftalen skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse
inden for hvert enkelt ledelseskompetenceomrade. Ledelsen laegger vaegt pa, at
medarbejderne er inddraget i beslutningsprocesserne, og at de involverer sig og bidrager til
udvikling.

Stk. 2.

MEDaftalen skal vaere med til at skabe rammerne til at sikre arbejdstilfredshed, arbejdsglaade,
trivsel og motivation ved at skabe gode og udviklende arbejdsvilkar. Det er et faslles ansvar for
bade iedere og medarbejdere at sikre et samarbejde, der ikke blot fungerer men ogsa
inspirerer til udvikling. Det vil sige et samarbejde, der er kendetegnet ved en aben og synlig
dialog, og som sikrer at kommunikationen foregar pa et konstruktivt og kvalificeret niveau. I
den forbindelse er dialogen med den politiske ledelse pa HovedMEDudvalgets arlige mpder
med pkonomiudvalget vigtig.

Stk. 3.

For at kunne tilgodese disse overordnede mal skal fplgende vsere opfyldt:
® Den enkelte medarbejder skal have medindflydelse og medbestemmelse enten direkte
eller gennem en medarbejderrepraasentant inden for den enkelte leders
kompetenceomrade.

© Der skal sikres arbejdsbetingelser, hvor alle Iedere og medarbejdere engageres i savel
det daglige arbejde som i udviklingen af den enkelte arbejdsplads og hele kommunen.
Der skal vaere et effektivt sikkerheds- og sundhedsarbejde hvor arbejdsmiljpforhold er
koordineret med arbejds-, personale-, og samarbejdsforhold.
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Der skal vaare gode vilkar for det fysiske og psykiske arbejdsmiljp, som er i trad med
den enkelte medarbejders trivsel og udvikling og den tekniske og sociale udvikling i
samfundet.

§ 3 Form, struktur og kompetence
(MED-rammeaftalen §§ 4-5)
Stk 1.
Medindflydelse og medbestemmelse udpves inden for den beslutningskompetence, som
lederen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljpforhold. Lederen
skal redegpre for graanserne, hvis der opstar tvivl om raekkevidden af
beslutningskompetencen.
Safremt spprgsmalet falder udenfor lederens beslutningskompetence, rejses spprgsmalet i det
overliggende MEDudvalg. Ved udarbejdelse af dagsorden afklares spprgsmalet sa vidt muligt
mellem formand og naastformand.

Stk. 2.

Der skal vaare et sammenhaangende system for medindflydelse og medbestemmelse og
strukturen skal vaare fastlagt, sa strukturen tilgodeser kommunens behov og styrker
medarbejdernes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse. Strukturen er opbygget,
sa den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen.
De steder i organisationen, hvor en leder har pkonomisk og/eller ansaattelsesretlig
kompetence, skal der vaare en formaliseret mulighed for, at medarbejderne kan fa
medindflydelse og medbestemmelse. Med formaliseret menes f.eks., at der er aftalt et udvalg,
personalempder eller et Ipbende samarbejde mellem lederen og den enkelte
medarbejderrepraasentant.

(
MEDsystemet i Hprsholm Kommune bestar af:
e HovedMEDudvalget (HovedMED)
© CenterMEDudvalg (CenterMED)
e LokalMEDudvalg (LokalMED) for enheder pa 21 medarbejdere eller derover.
© Personalempder med MEDstatus for enheder med 20 medarbejdere eller derunder. Se
vejledning bilag 5.
Herudover er der pa baggrund af forhandling nedsat arbejdsmiljpgrupper, se bilag 4.
En skematisk fremstilling af medindflydelses- og medbestemmelsessystemet i Hprsholm
Kommune er vedlagt som bilag 1.
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Stk. 3.

MED-strukturen, herunder oprettelse, sendring og nedlaeggelse af CenterMED, lokalMED og
personalempder med MEDstatus, kan sendres efter godkendelse i HovedMED uden nedsaattelse
af forhandlingsorgan, under folgende vilkar:
® Endringerne skal ske som fplge af tilpasning i ledelsesstrukturen, sa MEDstrukturen
afspejler den til enhver tid gseldende ledelsesstruktur i Hprsholm Kommune, dvs. at
hvor der er en leder, er der MED-udvalg eller personalemode med MEDstatus.

• Endringerne skal folge bestemmelserne i den til enhver tid gaeldende Rammeaftale om
medindflydelse og medbestemmelse samt den lokale medaftale.
Stk. 4.

Medarbejderrepraasentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres pa
hovedorganisationerne og afspejle personalesammenssetningen.
Udvalgenes sammensaetning baseres som hovedregel pa valgte tillidsrepraesentanter. Hvis det
antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besaettes med
tillidsreprsesentanter, kan der vaelges andre medarbejderreprsesentanter. Disse sidestilies med
tillidsrepraasentanter.

Da arbejdsmiljo er en integreret del af MEDudvalgene, skal en del af udvalgsposterne i
MEDudvalgene pa forhand reserveres til arbejdsmiljprepr sentanter.

Stk. 5.

Funktionsperioden for alle EDudvalgenes repraesentanter er 2-arig fra 1. januar i lige ar. Hvis
grundlaget for et medlems valg/udpegning aendres inden for 2-ars perioden, skal der ske
nyvalg. Ved sygdom eller andet forfald indtrseder suppleanten ved moderne.

Stk. 6.

Ledelsen udpeger formanden i udvalget. Medarbejdersiden udpeger nasstformanden i udvalget.
Antallet af ledelsesrepraesentanter kan aldrig overstige antallet af medarbejderreprsesentanter.
Medarbejderreprsesentanterne sprger for at dsekke synspunkterne for de medarbejdere, som
de repraesenterer.

Stk. 7.

Valg af arbejdsmiljorepraesentant/arbejdsmiljoreprsesentanter til MEDudvalgene skal foretages
mellem de arbejdsmiljorepraesentanter, der hprer under det enkelte MEDudvalg. Der vselges
ligeledes blandt arbejdsmiljoreprsesentanterne suppleanter til arbejdsmiljoreprsesentanterne i
MEDudvalgene.

Stk. 8.

Arbejdsmilj0repraesentanten/arbejdsmilj0repr32sentanterne i de forskellige MEDudvalg
varetager arbejdsmilj0et for alle de arbejdssteder, der horer under MEDudvalget uanset fagligt
tilh0rsforhold.
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Stk. 9.

MEDudvalget udpeger en medarbejderrepraesentant til at foresta valget af
arbejdsmiljpreprassentanten/arbejdsmiljpreprassentanterne til MEDudvalget. Lederen skal
redegpre for graenserne, hvis der opstar tvivl om raekkevidden af beslutningskompetencen.

§ 4 Medomdflydlelse og medbestemmelse
(MED-rammeaftalen § 6)

Stk. 1.

Medindflydelse og medbestemmelse betyder:
Gensidig pligt til at informere om og drpfte alle forhold af betydning for arbejds-,
personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljpforhold.

Medbestemmelse ved fastlasggelse af retningslinjer for tilrettelaeggelsen af arbejds-,
personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljpforhold inden for ledelsens ansvars- og
kompetenceomrade.

Mulighed for forhandling og indgaelse afaftaler.

Stk. 2.

Naermere definition af medindflydelse og medbestemmelse:
0 Medindflydelse betyder, at medarbejderrepraesentanterne giver udtryk for deres
opfattelse i en sag, inden der bliver truffet beslutning. Medindflydelsen indebaarer
information og drpftelse om alle forhold af betydning for kommunens arbejds-,
personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljp. For eksempel er budget og
strukturaendringer omfattet af medindflydelse.
® Medbestemmelse betyder en egentlig ret til at vaere med til at bestemme.
Medbestemmelse indebaarer information, drpftelse/forhandling og fa lles
beslutning/aftale. For eksempel er retningslinjer, i det omfang lederen har kompetence
til at indga aftale, omfattet af medbestemmelse. Ved de procedureretningslinjer, der
skal udarbejdes i henhold til den lokale MEDaftales § 7, stk. 2, er der aftalepligt.

§ 5 Information ©g dr0ftelse
(MED-rammeaftalen § 7)

Stk. 1.

Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt pa
alle niveauer. Savel leder som medarbejderrepraesentanter skal informere om emner, der er af

betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljpforhold. Flvad der ligger i
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begrebet god og tilstraekkelig information" vil naturligvis variere fra sag til sag og b0r tages
op som led i det Ipbende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Alle har pligt til at
spprge, opspge og videregive relevant og korrekt information.
Stk. 2.

Informationen skal gives pa et sa tidligt tidspunkt, pa en sadan made og i en sadan form, at
det giver gode muligheder for en grundig drpftelse, sa
medarbejdernes/medarbejderrepraesentanternes synspunkter og forslag kan indga i grundlaget
for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger.
Hvis lederreprassentanterne ikke kan orientere konkret, er det vigtigt at orientere om, hvad
der kan se ud til at blive resultatet af nogle igangvaarende drpftelser. Man kan kun orientere
om det, man har kendskab til.
Stk. 3.

Ved valg af kommunikations- og informationsmetoder bpr fplgende overvejes:
© Hvem skal informeres?
© Hvad skal der informeres om?
® Hvordan skal informationen gives?
© Hvornar skal informationen gives?

MEDudvalgene skal sprge for, at samtlige medarbejdere Ipbende orienteres om det enkelte
udvalgs arbejde, bl.a. ved offentliggprelse af mpdereferater. Alle MEDudvalgsaftaler om
generelle retningslinjer og procedurer og bilag formidles til lederne og tillidsrepraesentanterne
(medarbejderreprassentanterne) i kommunen og laagges pa Intranettet.
Stk. 4.

Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drpftelse, hvis en af
parterne pnsker det.

Stk. 5.

Der er informationspligt om alle vaesentlige forhold af betydning for arbejds-, og
personaleforholdene, herunder pkonomiske forhold, stprre rationaliseringsforanstaltninger,
arbejdsomlaegninger, indfprelse og brug af ny teknologi samt aendring af bestaende teknologi.
Saerligt pahviler det ledelsen at informere med henblik pa en drpftelse af fplgende:
© Stprre rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlaegninger, jf. den til enhver tid
gasldende aftale i henhold til § 7, stk. 2.
® Forslag til budgetter og regnskaber for det pagaaldende ansvarsomrade. Ledelsen skal
Ipbende informere om vaesentlige aendringer i de regnskabsmeessige og pkonomiske
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forhold. Informationen skal ske saledes, at der sker en dr0f else af de elementer, der
vedr0rer arbejds- og personaleforhold.
Indf0relse og brug af ny samt aendring af bestaende teknologi.

Stk. 6.

Beslutninger i henhold til stk. 5, som kan medf0re betydelige aendringer i arbejdets
tilrettelaeggelse og ansaettelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse
traeffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgaende forhandling med medarbejdernes
repraesentanter i MEDudvalget/ved personalempder med MEDstatus.

Stk. 7.

For det tilfaelde at beslutninger, som naevnt i stk. 5, indebaerer betydelige aendringer for en
personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repraesenteret i
MEDudvalget kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsaette krav
om, at de suppleres med en tillidsrepraasentant for denne gruppe. Et sadant krav skal
fremsasttes i forl engelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en
forhandling.

Stk. 8.

Ledelsen skal regelmasssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i
Kommunalbestyrelsen.

§ 6 Dagsordener og referater
(MED-rammeaftalen § 7)

Stk. 1.

Forslag til dagsorden skal sendes til formanden eller nasstformanden senest 2 uger fpr m0det.
Formand og naestformand i det enkelte MEDudvalg udarbejder en dagsorden, der udsendes til
medlemmerne senest 10 kalenderdage fpr mpdet med mindre andet aftales mellem formand
og naestformand. Formand og naestformand drpfter ved udarbejdelsen af dagsorden, om der er
arbejdsmilj0sp0rgsmal til dagsordenen.
Dagsorden opbygges pa fplgende made:
1. Sager til information
2. Sager til beslutning
3. Sager til drpftelse
4. Eventuelt

For at give bedst mulig information og fa kvalificerede drpftelser, er det en fordel at udarbejde
en uddybende dagsorden.
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Stk. 2.

Der udarbejdes referat af m0derne. Ethvert medlem kan fa sin mening f0rt til referat.
Beslutninger og/eller saarstandpunkter, der har betydning for behandlingen af et punkt i et
politisk udvalg, fremsendes til det politiske udvalg forud for dets behandling af punktet.
Referatet sendes til HovedMEDudvalget, personalechefen og arbejdsmiljotovholderen.
Referatet godkendes pa det forstkommende mode.

Stk. 3.

MEDudvalgenes dagsordener og referater (inkl. vaasentlige bilag som rapporter fra
arbejdsgrupper og projektrapporter m.v.) laegges pa kommunens intranet. Det samme gaelder
aftaler, politikker, vejledninger og retningslinjer. Pa arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke
har adgang til kommunens intranet, skal lederen sikre tilgaengeligheden af informationerne pa
anden made.

§ 7 Retningslinjer
(MED-rammeaftalen § 8)

Stk. 1.

Begge sider skal udvise positiv forhandlingsvilje og soge at opna enighed. Nar en af parterne
Onsker det, skal der snarest muligt indledes droftelser med henblik pa fastlaeggelse af
retningslinjer. Ved uenighed kan hver af parterne indkalde organisationsreprassentanterne i
droftelserne.

Hvis der ikke kan opnas enighed, skal ledelsen pa medarbejdernes opfordring skriftligt
redegore for, hvordan man derefter skal forholde sig pa omradet.

Stk. 2.

Alle aftaler om retningslinjer vedtaget i MEDudvalgene skal udformes i henhold til den til
enhver tid gaeldende rammeaftale mellem KL og forhandlingsfaellesskabets faalles vejledning.
Retningslinjerne skal udformes skriftligt og kan opsiges med 3 maneders varsel til lobende
maned. Inden opsigelse sker, skal aftalen soges asndret ved forhandling mellem parterne.
HovedMED drofter hvilke retningslinjer ud over de obligatoriske, der skal indgas i Horsholm
Kommune.

Stk. 3.

Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende
dem.

Stk. 4.

Retningslinjer, som er aftalt i henhold til § 7, stk. 2, gaelder indtil, der er opnaet enighed om
aendringer.
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| 8 HovedMED-udvalget (HovedMED)
(MED-rammeaftalen § 9)
Ud over faellesbestemmelserne i kapitel 2 gselder sserligt for HovedMED:

Stk. 1.

HovedMED er H0rsholm Kommunes 0verste samarbejds- og arbejdsmilj0udvalg.

Stk. 2.

HovedMED har f0lgende sammensaetning:
o 10 medarbejderrepraasentanter, heraf skal 2 vaere arbejdsmilj0repraesentanter. De 8
medarbejderrepraesentanter udpeges af hovedorganisationerne.

© Arbejdsmiljdrepraesentanterne vaelges af og blandt alle kommunens
arbejdsmilj0repra sentanter. I henhold til § 3, stk. 10 udpeger MEDudvalget en
medarbejderrepraesentant til at foresta valget af
arbejdsmilj0repraesentanten/arbejdsmilj0repraesentanteme til MEDudvalget.
° Ledelsen er repraesenteret ved Direktionen og et antal centerchefer.
Kommunaldirektdren er formand. Den ene centerchef skal vaere arbejdsmilj0leder i en
arbejdsmilj0gruppe.
For repraesentanter i HovedMED udpeges suppleanter. Suppleanterne indtrseder i udvalget ved
det ordinaere medlems forfald.
Medarbejderrepraesentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres pa
hovedorganisationerne og afspejle personalesammensaetningen jf. bilag 3.

Stk. 3.

Opgaver i HovedMEDudvalget:
Udvalget har fdlgende opgaver, jf. rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 9,
stk. 2:

o Gensidigt at informere, drdfte og udarbejde retningslinjer vedr0rende arbejds-,
personale-, samarbejds- og arbejdsmiljdforhold, der har betydning for hele kommunen
® at vejlede om udmdntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse,
herunder om nedsaettelse af udvalg m.v.

® at fortolke aftalte retningslinjer
® at fortolke den lokale aftale om medindflydelse, og medbestemmelse og
® behandle uoverensstemmelser herom

® at tilpasse MED-strukturen/organiseringen af arbejdsmiljdarbejdet i den lokale aftale
om medindflydelse og medbestemmelse.
® at indbringe uoverensstemmelser og fortolkningssp0rgsmal vedr0rende rammeaftalen
mv. for de centrale forhandlingsparter, jf. rammeaftale om medindflydelse og
medbestemmelse § 22.
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Derudover er opgaverne i HovedMEDudvalget defineret i den til enhver tid gseldende
rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 9.

Stk. 4.

HovedMED som pverste arbejdsmiljpudvalg:
Opgaven som pverste arbejdsmiljpudvalg indebaarer, at HovedMED skal sikre arbejdet med
arbejdsmiljpet ved at gennemfpre den arlige arbejdsmiljpdrpftelse, herunder:
Beslutte hvad man skal fokusere pa i det kommende ar
Beslutte hvordan samarbejdet skal forega, herunder samarbejdsformer og
mpdeintervaller
Vurdere om det foregaende ars mal er naet
Ssette mal for det kommende ars samarbejde om arbejdsmiljp
Fplge op pa aktiviteter pa arbejdsmiljpomradet i denne aftale samt pvrige konkrete
aktiviteter vedrprende arbejdsmiljp, herunder saerligt de initiativer, der skal styrke
og effektivisere arbejdsmiljparbejdet. Opfplgningen kan omfatte en evaluering af,
om de saerlige initiativer har virket. Safremt evalueringen viser, at initiativerne ikke
har virket efter hensigten, drpfter og aftaler MED-udvalget, hvordan der kan ske
forbedringer heraf.
0 at drpfte den halvarlige og den arlige opgprelse over anmeldte arbejdsulykker og
viderebringe information herom til CenterMed/LokalMED
• at udarbejde og vedligeholde en plan over arbejdsmiljporganisationens medlemmer i de
enkelte organer
• at der bliver lagt vsegt pa arbejdsmiljpet ved indkpb

Derudover henvises der til § 12 omkring opgaver inden for arbejdsmiljp.

Stk. 5.

Mpder i HovedMED:
HovedMED afholder ordinaere mpder mindst 4 gange arligt af normalt 2 timers varighed, plus 2
gange foretraede for 0konomi udvalget. Der laves en mpdeplan og en arsplan for et ar ad
gangen.

HovedMED afholder herudover en arlig arbejdsmiljpdag.
Udvalget holder derudover mpder, nar formand og/eller naestformand finder det npdvendigt
eller hvis mindst 1/3 del af udvalgets medlemmer anmoder om det og angiver de emner, der
pnskes behandlet.
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Stk. 6.

Dr0ftelse med kommunens politiske ledelse:
HovedMED mpdes 2 gange arligt med 0konomiudvalget. Formand og naastformand aftaler
emnerne med borgmesteren. Pa det ene af mpderne drpftes den del af budgetbehandlingen,
der vedrprer budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Drpftelserne skal ske
sa tidligt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepraasentanternes synspunkter og forslag kan
indga i grundlaget for Kommunalbestyrelsens beslutning.
Derudover kan der aftales ekstra mpder om saerlige temaer, eller ved stprre og mere
vidtgaende asndringer i kommunen.

§ 9 CenterMEDudvalg (CenterMED)
Stk.l:
Ordinaare CenterMEDudvalg
Der er CenterMED for fplgende omrader:
® Dagtilbud og Skole
® Sundhed og Omsorg
Selvejende institutioner:
© Der skal i begge centerMED vaare repraesentation fra de selvejende institutioner.
Medarbejderrepraesentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres pa
hovedorganisationerne og afspejle personalesammensaatningen jf. bilag 3.

Stk. 2.

CenterMED sammensaettes med:
© 3 til max 9 medarbejderrepraasentanter, heraf skal der vaare 2
arbejdsmiljorepra sentanter, samt 1 arbejdsmiljprepraasentant fra de samlede
selvejende institutioner. Medarbejderrepraasentanter fra de selvejende institutioner
udgpr en nettoudvidelse af antallet af medarbejderrepraesentanter
© Medarbejderrepraesentanterne udpeges af organisationerne
® Medarbejderrepraesentanterne er som hovedregel tillidsrepraasentanter
® Arbejdsmiljprepraasentanterne vaelges af og blandt centrets
arbejdsmiljprepraesentanter. I henhold til § 3, stk. 9 udpeger MEDudvalget en
medarbejderrepraasentant til at foresta valget af
arbejdsmiljprepraesentanten/arbejdsmiljprepraasentanterne til MEDudvalget
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Ledelsesrepraasentanterne udpeges af ledelsen. En af ledelsesrepraasentanterne skal vaare
arbejdsmiljpleder i en arbejdsmiljpgruppe. Herudover udpeges 1 arbejdsmiljpleder fra de
samlede selvejende institutioner. Den pagaaldende centerchef er formand for CenterMED
Dagtilbud og Skole og CenterMED Sundhed og Omsorg.

For repraesentanter i CenterMED udpeges suppleanter. Suppleanterne indtraader i udvalget ved
det ordinaare medlems forfald.
Stk. 3
Det konkrete antal medarbejderrepraasentanter er aftalt til:
• CenterMED for Dagtilbud og Skole: 7 medlemmer, hvoraf 1 arbejdsmiljprepraasentant
er fra daginstitutionerne og 1 arbejdsmiljprepraasentant er fra skolerne. Hvis der ikke
kan vaalges en arbejdsmiljprepraasentant fra daginstitutionerne eller skolerne star
pladsen tom. Derudover henvises der til § 9 stk. 2 angaende nettoudvidelse ved
medarbejderrepraasentanter fra selvejende institutioner.
® CenterMED for Sundhed og Omsorg: 7 medlemmer, hvoraf 1 arbejdsmiljprepraesentant
er fra plejecentrene og 1 arbejdsmiljprepraasentant er fra hjemmeplejedistrikterne.
Derudover henvises der til § 9 stk. 2 angaende nettoudvidelse ved
medarbejderrepraesentanter fra selvejende institutioner.
I sasrlige tilfaalde kan antallet af medarbejderrepraasentanter i CenterMED udvides til 9. Ved
uenighed i de lokale drpftelser, kan spprgsmalet overgives til HovedMED.
Stk. 4.

Opgaver i CenterMED.
Udvalgene har fplgende opgaver:

• Informere om og drpfte retningslinjer for arbejds-, personale-, samarbejds-, teknologi-

og arbejdsmiljpforhold besluttet for hele kommunen.
® Deltage i drpftelserne om, hvordan vedtagne politikker og retningslinjer omsaattes til
handling pa arbejdspladsniveau.
® Informere om og drpfte alt af betydning for arbejdet, personalet, samarbejdet,
teknologien og arbejdsmiljpet, inden for ledelsens ansvars- og kompetenceomrade,
herunder evt. udarbejde lokale supplerende retningslinjer vedr. de naavnte spprgsmal
som skal vaare faalles for to eller flere omrader under udvalget.

Derudover henvises der til § 12 i den lokale MED-aftale omkring opgaver inden for arbejdsmiljp
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Sti . 5.

Mpder i CenterMED:
Udvalget holder som hovedregel ordinaert m0de en gang i kvartalet. Udvalget holder derudover
m0der, nar formand og/eller nasstformand finder det n0dvendigt, eller hvis mindst en tredjedel
af udvalgets medlemmer anmoder om det og angiver de emner, der 0nskes behandlet.

Stk. 6.

CenterMED med sasrlige vilkar
Der nedsaettes CenterMED med sasrlige vilkar for f0lgende omrader:
o CenterMED By og Ejendomme
• CenterMED Teknik
o CenterMED Arbejdsmarked
© CenterMED 0konomi og personale
o CenterMED Politik
® CenterMED B0rn og voksne
® CenterMED Kultur og fritid
o CenterMED Borgerservice, IT og digitalisering
Stk. 7
CenterMED med sserlige vilkar sammensaettes med:
3 til max 6 medarbejderreprassentanter, heraf skal 1 vasre arbejdsmiljprepraesentanter.
Centrets ledelse og lokale medarbejder-/organisationsreprassentanter drpfter stprrelsen af
CenterMED med sasrlige vilkar.
Medarbejderreprassentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres pa
hovedorganisationerne og afspejle personalesammensastningen. Medarbejderreprassentanterne
er som hovedregel tillidsreprassentanter. Hvis antallet af medarbejderreprassentantpladser ikke
kan besasttes af tillidsreprassentanter, kan medarbejderne vaslge andre
medarbejderreprassentanter.

Arbejdsmiljpreprassentanten vaelges af og blandt centrets arbejdsmiljprepraesentanter.
For repraesentanter i CenterMED udpeges suppleanter. Suppleanterne indtraeder i udvalget ved
det ordinaere medlems forfald.
Stk. 8
Mpder i CenterMED med sasrlige vilkar:

Der skal afholdes 2 arlige mpder, som skal ligge i marts/april og august/september. Udvalget
holder derudover mpder, nar formand og/eller nasstformand finder det npdvendigt, eller hvis
mindst 1/3 af udvalgets medlemmer anmoder om det og angiver de emner, der pnskes
behandlet.
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Stk. 9
Ved tva rgaende organisationsaendringer, eller emner der ber0rer medarbejdere tvaergaende kan
flere centerMED afholde et faelles m0de. I disse tilfaelde deltager lederne fra alle involveret centre.
Stk. 10
CenterMED med sserlige vilkar skal gennemga f0lgende emner arligt:
® Arbeidsforhold herunder:

Budget
/Endrede arbejdsrutiner
Kompetenceudvikling

Arbejdstid
Kun hvis relevant:

Arbejdstpj
© Psvkisk arbeidsmili0:
I lige ar: opf0lgning handleplaner
I ulige ar: planlaagning af 3-i-l
Sikkerhedsprocedure
Arbejdsmaengde - handtering af h0je faglige- og fplelsesmaessige krav
Stressindsatser
Sygefravasr
Kun hvis relevant:

Trivsel(politik)
Mobbepolitik
Voldspolitik
Sygefravserspolitik

Misbrugspolitik
© Samarbeidsforhold
Samarbejdsform
Tvaerfagligt samarbejde
Generel konflikthandtering
® Fysisk arbeidsmili0:
Arbejdsskader og forebyggelse heraf
Kun hvis relevant:

Indeklima/belysning/kpb af mpbler
Personlige vaernemidler

Tekniske hjaelpemidler
Forflytning
Ergonomi pa arbejdspladsen

Tunge Ipft/traek/skub
Nye instruktioner/brugervejledning/anvendelsesmuligheder
® Personaleforhold:
Kun hvis relevant:
Ansaettelser: hvilken profil mangier vi, hvad har vi brug for lige nu

Praktik/jobtraening/lpntilskud/antal elever
Omstruktureringer, nedskaeringer, afskedigelser
Personalegoder

Rygepolitik
Derudover henvises der § 12 omkring opgaver inden for arbejdsmiljp.
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Stk. 9
For sa vidt angar arbejdet i CenterMED og i CenterMED med saerlige vilkar, gaelder
dagsordener og referater beskrevet i § 6, samt den lovpligtige MEDuddannelse, henvises der til
§ 13.

§ 10 Lokale Medudvalg (LokalMED)
Stk. 1.

Enheder, der har 21 medarbejdere eller derover, har lokalMED. Der kan ses et overblik over
lokalMED i den skematiske oversigt i bilag 1.
Funktionsperioden for lokale Medudvalg er 2-arig, fra 1. januar i lige ar, jf. § 3 stk. 5.
Funktionsperioden for medarbejderrepraesentanter valgt i forbindelse med underskrivelse af
MEDaftalen 2018 lober til udgangen af december 2021. Dvs. at hvert 2. ar gores
medarbejdertallet op for kommunens enheder og lokale MEDudvalg bliver nedsat.
Medarbejdertallet gores op i fuldtidsstillinger.
Stk. 2
Hvis en enhed pa under 21 medarbejdere onsker at have lokalMED, kan det lokale MEDudvalg
soge om dispensation, dog ikke hvis enheden har under 18 medarbejdere, sa skal enheden
have personalemode med MEDstatus. Der skal i det lokale Medudvalg vaere enighed mellem
ledelse og medarbejdere om at soge dispensation.
Det er hovedudvalget, som tager stilling til, hvorvidt dispensationen godkendes eller afvises.

Stk. 3.

De lokale MEDudvalgs sammensaetning:
Medarbejderrepraesentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres pa
hovedorganisationerne og afspejle personalesammensaetningen.
Der fores lokalt en droftelse mellem ledelse og lokale medarbejder/organisationsrepraesentanter om storrelsen af LokalMED, som kan oprettes med 3 til max. 6
medarbejderrepraesentanter, heraf 1-2 arbejdsmiljoreprassentanter.
Arbejdsmiljorepraesentanterne vaelges af og blandt de arbejdsmiljoreprassentanter, der er
omfattet af MED-aftalen.
I saerlige tilfaslde kan antallet af medarbejderrepraesentanter i LokalMED udvides til 8. Ved
uenighed i de lokale droftelser, kan sporgsmalet overgives til HovedMED.
Indstilling om eventuelle asndringer i sammensaetningen af udvalget eller organisering af
udvalgets arbejde, sendes til HovedMED.
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Stk. 4:

Udpegning/valg til lokale MEDudvalg:
Medarbejderrepraasentanterne og deres suppleanter vaelges blandt arbejdspladsens
tillidsrepraesentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i udvalget, ikke alle kan
besaettes med tillidsrepraesentanter, kan medarbejderne vaelge andre
medarbejderrepraesentanter. Disse sidestilles med tillidsreprsesentanter.
Den ene lederrepraasentant skal vaere arbejdsmiljpleder i arbejdsmiljpgruppen.

Stk. 5.

Mpder i lokale MEDudvalg:
Udvalget afholder, som hovedregel, mpde 4 gange arligt. Udvalget holder derudover mpder,
nar formand og/eller naestformand finder det npdvendigt, eller hvis mindst en tredjedel af
udvalgets medlemmer anmoder om det og angiver de emner, der pnskes behandlet.

Stk. 6.

Lokale MEDudvalgs opgaver:
Udvalget har fplgende opgaver:
• Informere og drpfte retningslinjer for arbejds-, personale-, samarbejds-, teknologi- og

arbejdsmiljpforhold besluttet for hele kommunen og i det enkelte CenterMED.
® Deltage i drpftelserne om, hvordan vedtagne politikker og retningslinjer kan omsaattes
til handling pa egen arbejdsplads.
e Informere om og drpfte alt af betydning for arbejdet, personalet, samarbejdet,
teknologien og arbejdsmiljpet, inden for ledelsens ansvars- og
kompetenceomrade, herunder evt. at udarbejde lokale supplerende retningslinjer vedr.
de naevnte spprgsmal.

Derudover henvises der til § 12 i den lokale MEDaftale omkring opgaver inden for arbejdsmiljp

Stk.7.

For sa vidt angar arbejdet i LokalMED, dagsordener og referater samt den lovpligtige
MEDuddannelse, henvises der til §6 og §13.

§ 11 PersonaIem0der med MEDstatus
Stk. 1.

Enheder der har 20 medarbejdere eller derunder har personalempde med MEDstatus. Der kan
ses et overblik over personalempder med MEDstatus i den skematiske oversigt i bilag 1.
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Funktionsperioden for personalem0der med MEDstatus er 2 ar fra 1. januar i lige ar jf. § 3 stk.
5. Funktionsperioden for medarbejderrepraesentanter valgt i forbindelse med underskrivelse af
MEDaftalen 2018 Ipber til udgangen af december 2021. Dvs. at hvert 2. ar gpres
medarbejdertallet op for kommunens enheder og personalem0der med MEDstatus bliver
nedsat. Medarbejdertallet g0res op i fuldtidsstillinger.

Stk. 2
Hvis en enhed pa over 20 medarbejdere 0nsker at have personalempder med MEDstatus, kan
enheden spge om dispensation hos HovedMED, dog ikke hvis enheden har over 22
medarbejdere, sa skal enheden have LokalMED. Der skal i enheden vaere enighed mellem
ledelse og medarbejdere om at S0ge dispensation.

Stk. 3
Leder og medarbejdere (evt. AMR og/el. TR) forpligtes til i faellesskab at udarbejde en
beskrivelse af de faelles rammer for personalem0der med MEDstatus.

Stk. 4.

Afholdelse af personalempde med MEDstatus
Et personalem0de kan i sit hele have MEDstatus, men et ordinaert personalempde kan ogsa
indeholde enkelte punkter, der har MEDstatus.
I sidstnaevnte tilfaelde er det vigtigt, at det tydeligt markeres, hvilke punkter der har
MEDstatus. Der skal sendes dagsorden og skrives referat af disse punkter.
FTR og TR med overenskomsttilknytning inden for omradet og AMR fungerer ved indkaldelse
under Personalempdet og efter Personalem0det som reprsesentant for deres
overenskomstgruppe/som AMR.
Stk. 5
Dagsorden og referat ved personalempder med MEDstatus:

® Lederen har ansvaret for, at der bliver udarbejdet dagsordner og referater til og fra
personalem0derne.

a Punkterne pa dagsordenen skal vaere uddybet, sa deltagerne har bedst mulighed for at
forberede sig.

0 FTR og TR med overenskomsttilknytning inden for omradet og AMR valgt inden for
omradet modtager forslag til dagsorden og indkaldelse til Personalempder.
© Dagsordenen skal sendes ud senest 10 kalenderdage fpr m0det.
© Medarbejderne skal have en reel mulighed for at komme med input/forslag/vinkler pa
de informationspunkter, som ledelsen preesenterer.
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© Referaterne skal udformes som beslutningsreferater, hvor eventuelle uenigheder skal
f0res til referat. Beslutninger/vedtagelser af politiker/retningslinjer skal fremga af
referaterne.

Vejledning til afholdelse af personalem0der med MEDstatus, herunder hvad der kan dr0ftes er
vedhasftet i bilag 5.

§ 12 Arb@jdsmiij0
Stk. 1.

For at styrke og effektivisere arbejdsmilj0indsatsen er sikkerheds- og sundhedsarbejdet en
integreret del af MEDsystemet i H0rsholm Kommune. MEDudvalgene og
arbejdsmilj0organisationen har saledes ansvaret for arbejdet med arbejdsmilj0et i H0rsholm
Kommune. Opgaverne pa arbejdsmiljpomradet Ipses i henhold til arbejdsmiljplovgivningen,
herunder bekendtgprelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2.

HovedMED er det pverste udvalg pa arbejdsmiljpomradet. HovedMED s rolle pa
arbejdsmiljpomradet er pa overordnet og generelt niveau at koordinere og udstikke
overordnede retningslinjer for alle kommunens medarbejdere.

Stk. 3.

Det daglige lokale sikkerheds- og sundhedsarbejde varetages fortsat af arbejdsmiljogrupperne
(den lokalt valgte arbejdsmiljpreprassentant og lederen). Arbejdsmilj0gruppen refererer til det
nasrmeste MEDudvalg.

Stk. 4.

Med hensyn til fordelingen af opgaverne i MEDstrukturen omkring sikkerheds- og
sundhedsarbejdet henvises til denne lokalaftales §§ 8-11 vedr. HovedMED, CenterMED
LokalMED og personalempder med MEDstatus.

Stk. 5.

De strategiske overordnede opgaver omkring arbejdsmiljparbejdet i Hprsholm Kommune er
tilrettelagt saledes:

Aktivitet

Ansvarligt forum

Tidspunkt

Opfolgning

Planleegge, lede og koordinere

Alle MEDudvalg

Lpbende

Arbejdsmilj0-

samarbejdet om sikkerhed og

ink.

sundhed

Personalempder

tovholder

med MEDstatus
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Kontrollere sikkerheds- og

Arbejdsmiljp-

sundhedsarbejdet samt orientering

gruppe

Lpbende

HovedMed

En gang

Arbejdsmilj0-

herunder:

om a ret,

tovhoider

© Beslutte hvad man skal fokusere

sidste

MED-niveau.

Xrlig arbejdsmilj0dr0ftelse

HovedMED

pa i det kommende ar

kvartal

© Beslutte hvordan samarbejdet
skal forega, herunder

samarbejdsformer og
m0deintervaller
© Vurdere om det foregaende ars
mal er naet

© Seette mal for det kommende ars
samarbejde om arbejdsmilj0
© Tage initiativ til dr0ftelse og
fastsaettelse af arbejdsmiljpmal i
de enkelte MEDudvalg.
© F0lge op pa aktiviteter pa
arbejdsmiljpomradet i denne
aftale samt pvrige konkrete
aktiviteter vedrprende
arbejdsmiljp, herunder saerligt
de initiative der skal styrke og
effektivisere
arbejdsmiljparbejdet.
Opfplgningen kan omfatte en
evaluering af, om de saerlige
initiativer har virket. Safremt
evalueringen viser, at

initiativerne ikke har virket efter
hensigten, drpfter og aftaler
MED-udvalget, hvordan der kan
ske forbedringer heraf.

APV og trivselsmaling, hvor

Arbejdsmiljp-

Efterar,

Arbejdsmilj0-

sygefravser inddrages under

gruppe

Ulige ar

tovholder

iagttagelse af gaaldende
forebyggelsesprincipper jf.
bekendtgprelse om arbejdets
udfprelse
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Fastssettelse af

HovedMED

Lobende

HovedMED

HovedMED

Lobende

Arbejdsmiljo-

arbejdsmilj0organisationens
st0rrelse
Principper for tilstreekkelig og

tovholder

n0dvendig oplasring og instruktion
via den obligatoriske
arbejdsmiljouddannelse, MEDuddannelse og supplerende
efteruddannelse
Radgive om virksomhedens

HovedMED

rligt

Arbejdsmiljotovholder

kompetenceudviklingsplan
S0rge for at arsager ved

Alle MEDudvalg

Halvarligt/

Arbejdsmiljo-

arbejdsulykker, forgiftning og

ink.

arligt

tovholder

sundhedsskader undersoges og

Personalemoder

sikre foranstaltninger, der hindrer

med MEDstatus

Lobende

Arbejdsmiljo-

gentagelse samt udarbejde
arbejdsskadestatistik
Radgivning om losning af

Arbejdsmiljo-

sikkerheds- og sundhedsmsessige

organisationen

tovholder

sporgsmal

Rad og vejledning til

Arbejdsmiljo-

arbejdsmilj0organisationen om

organisationen

Lobende

Arbejdsmiljotovholder

lovgivning, domme mv. i forhold til

arbejdsmilj0et
Rad og vejledning til

Arbejdsmiljo-

arbejdsmiljoorganisationen om

organisationen

LObende

Arbejdsmiljotovholder

hvordan arbejdsmiljo integreres i
Horsholm Kommunes strategiske

ledelse og daglige drift
Udarbejdelse af plan over

Alle

arbejdsmiljoorganisationens

arbejdsmiljoledere

Lobende

Arbejdsmiljotovholder

opbygning
Medvirke til en samordning af
sikkerhedsarbejdet samt

Erfagruppe

Lobende

Arbejdsmiljotovholder

erfaringsudveksling med alle
arbejdssteder i kommunen, andre
kommuner og KL

Stk. 6.

Begge aftalens parter kan til enhver tid tage initiativ til evaluering og opf0lgning pa de
aktiviteter, der er nasvnt i stk. 5.
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Stk. 7.

Arbejdsmilj0grupperne fremgar af bilag 2.
Arbejdsmiljpgruppernes opgaver jf. bekendtgprelse om samarbejde og sikkerhed og sundhed
er:

« Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarlige.
o Pavirke den enkelte til en adfaerd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
© Kontrollere, at der gives oplaering og instruktion tilpasset de ansattes behov.
© Indberetning af arbejdsskader, riv og krads-skader, nasrved-ulykker og brille og
kontaktlinseskader.
© Drpfte samtlige arbejdsulykker og udarbejde en handleplan med henblik pa
forebyggelse af lignende hasndelser.
© Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
© Deltage i planlaagning af sikkerheds- og sundhedsarbejde.
« Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljpudvalget ved at holde det
naarmeste overordnede MEDudvalg underrettet om arbejdsmiljpmaassige problemer.
© Sikre at arbejdsmiljpmaassige problemer som arbejdsmiljpgruppen ikke kan Ipse eller
som berprer flere arbejdsmiljpgrupper, forelaagges personalempder med MEDstatus,
LokalMED eller CenterMED.

Stk. 8.

Den pverste sikkerhedsansvarlige i Hprsholm Kommune er kommunaldirektpren.

Stk. 9.

Tovholderen kan handle pa vegne af HovedMEDudvalget mellem mpderne.

§ 13 MED- og arbejdsmiIj0ud£lannelseni
Stk. 1.

MEDrepraesentanterne:
HovedMED er ansvarlig for at alle medlemmer og suppleanter i MEDudvalgene gennemgar den
uddannelse som er fastlagt af KL og Forhandlingsfaellesskabet, senest et ar efter de er blevet
valgt. Arbejdsmiljptovholderen er ansvarlig for at medlemmerne i arbejdsmiljpgrupperne har
den fornpdne uddannelse.

Ud over den obligatoriske uddannelse, tilbydes suppleringsuddannelse iht. lov om arbejdsmiljp.
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Stk. 2.

Arbejdsmiljprepraesentanterne:
Arbejdsmiljpgruppens medlemmer (arbejdsmiljprepraesentant og arbejdsmiljpleder) har pligt til
at deltage i den obligatoriske uddannelse jf. Lov om arbejdsmiljp. Arbejdsmiljptovholderen er
ansvarlig for at mediemmerne i arbejdsmiljpgrupperne har den fornpdne uddannelse.
Ud over den obligatoriske uddannelse, tilbydes der ogsa inden for arbejdsmiljpuddannelse
suppleringsuddannelse iht. Lov om arbejdsmiljp.

Kapitel 2 Tillidsrepraesentanter og
arbejcSsmiljorepraesentante
§ 14 Valg af tillidsrepraesentanter
(MED-rammeaftalen § 10)

Stk. 1.

Pa enhver institution kan der vaelges 1 tillidsrepraesentant pr. overenskomstgruppe, hvis
gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere.

Stk. 2.

Hvis medarbejderne og institutionens ledelse er enige om det, kan der vaelges flere end 1
tillidsrepraesentant pr. overenskomstgruppe pr. institution.
Stk. 3. Udgpr antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 pa
institutionen, kan den pagaeldende gruppe udgpre enten et valgfaellesskab med en tilsvarende
gruppe pa en anden institution i kommunen, eller spge bistand hos en tillidsrepraesentant for
en anden overenskomstgruppe pa institutionen.

Stk. 4.

To eller flere overenskomstgrupper kan indga i valgforbund og tilsammen vaelge en
tillidsrepraesentant, som repraesenterer mindst 5 medarbejdere.

Stk.5.

Hvis tillidsrepraesentantens overenskomstgruppe ikke laangere omfatter 5 medarbejdere indgas
en drpftelse med den relevante organisation, om hvordan den pagaeldende medarbejdergruppe
i fremtiden skal vaere repraesenteret. /Endringer i tillidsrepraesentantens Ipn fplger normale
aftaler for forhandling.
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Stk. 6.

Tillidsrepraesentanten vaelges blandt medarbejdere med mindst 1/2 ars tilknytning til
kommunen. Elever og laerlinge er ikke valgbare. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende
organisation overfor kommunen. Kommunen er berettiget til over for organisationerne at gpre
indsigelse mod valget inden for en frist pa 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra
organisationen. Indsigelsen kan alene dreje sig om valgbarhed og valgets afholdelse. Valget er
fprst gyldigt, nar tillidsrepraesentanten er godkendt i organisationen og nar organisationen har
anmeldt valget overfor kommunen.

Den valgte tillidsrepraesentant er omfattet af TR-beskyttelsen fra det tidspunkt, hvor
kommunen er blevet bekendt med valget.

Stk. 7.

Med det formal at styrke tillidsrepraesentanternes muligheder for at udfpre sit
tillidsrepraesentantarbejde bedst muligt, b0r det tilstraebes, at pagaeldende vaelges for mindst 2
ar ad gangen. Valgtidspunktet for tillidsrepraesentanter er uafhaengig af MEDudvalgsrepraesentanternes udpegnings-/valgperiode.

§ 15 Valg af arbejdsmiljprepraesentanter
Stk. 1.

Arbejdsmilj0repraesentanter vaelges i henhold til § 25 i bekendtgprelsen om samarbejde om
sikkerhed og sundhed. Den valgte arbejdsmiljprepraesentant er omfattet af TR-beskyttelsen fra
det tidspunkt, hvor kommunen er blevet bekendt med valget.

Stk. 2.

Arbejdsmiljprepraesentanten vaelges blandt medarbejderne pa de forskellige arbejdssteder. Der
vaelges ikke suppleant for arbejdsmilj0repraesentanten.

Stk. 3.

Medarbejder med ledelsesfunktioner kan ikke opstille, og ma heller ikke deltage i
valghandlingen.

Stk. 4.

Arbejdsmiljptovholderen giver arbejdsmiljplederen i arbejdsmiljpgruppen besked om, hvornar
der skal ske nyvalg af arbejdsmiljprepraesentanten / arbejdsmiljprepraesentanterne.
Stk. 5.

Arbejdsmiljplederen i arbejdsmiljpgruppen udpeger en medarbejder, der skal varetage
valghandlingen, og sikre at alle medarbejdere har mulighed for at deltage i valget enten ved
fremmpde eller ved en skriftlig tilkendegivelse i form af mail eller brev.

Stk. 6.

Valghandlingen skal ske med et varsel pa mindst 14 dage.
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Stk. 7.

Arbejdsmilj0repraesentanterne vaalges for en periode pa 2 ar fra 1. januar i lige ar.
Stk. 8.

Hvis en arbejdsmiljprepraasentant fratrasder sit hverv i utide, er det arbejdsmiljplederen i
arbejdsmiljpgruppens ansvar, at der sker nyvalg jf. principperne ovenfor. Valget gselder for
resten af perioden + 2 ar.

§ 16 Princip er for opretteise af ar ej smilj0grupper
Stk. 1:
Arbejdsmiljpgrupper oprettes efter fplgende principper:
® Der oprettes minimum 1 arbejdsmiljpgruppe pa hvert arbejdssted
0 En arbejdsmiljpgruppe bestar som udgangspunkt af 1 arbejdsmiljpleder og 1
arbejdsmiljprepraasentant. I saerlige tilfaelde vil en gruppe kunne best af 2 AMR ere og
en arbejdsmiljpledere
0 Arbejdsmiljplederen udpeges af ledelsen og arbejdsmiljprepraesentanten vaalges af og
blandt medarbejderne
® HovedMED kan oprette/nedlaegge arbejdsmiljpgrupper, hvis der oprettes/nedlaegges
arbejdssteder i kommunen eller ved andre organisatoriske forandringer
o Hovedudvalget har endvidere ansvaret for at udarbejde og vedligeholde en liste over
medlemmer af arbejdsmiljpgrupperne.
® Arbejdsmiljpgrupperne pa arbejdssteder, der er geografisk adskilt eller pa radhuset,
kan lokalt aftales sammenlagt
Der oprettes ved aftalens indgaelse, jf. principperne ovenfor, arbejdsmiljpgrupper, saledes at
alle arbejdssteder er daekket - se oversigten i bilag 2. Antallet af arbejdsmiljprepraesentanter i
arbejdsmiljpgrupperne fremgar af bilag 4.

§ 17 Tillicisrepraesentanitermieg og arbejdsmiljpreprdesentanternes
virksomhed
(MED-rammeaftalen § 11)

Stk. 1.

Det er tillidsrepr sentantens pligt savel overfor sin organisation som overfor kommunen at
gpre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt
pahviler kommunens ledelse og dennes repraasentanter.
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Stk. 2.

Tillidsrepraesentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepraesentanten er
valgt iblandt, og kan overfor ledelsen forelaegge forslag, henstillinger og klager fra
medarbejdere, samt optage forhandling om lokale spprgsmal.
I henhold til rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har tillidsrepraasentanten
bl.a. fplgende opgaver:

0 Modtage og videregive information til og fra ledelsen.
0 Modtage og videregive information til og fra de medarbejdere, den pagaeldende
repraesenterer.

Modtage og videregive informationer til og fra vedkommendes personaleorganisation,
herunder deltage i personaleorganisationens mpder for tillidsrepraesentanter.
0 Forhandle om lokale spprgsmal for de medarbejdere, tillidsrepraesentanten repraesenterer.
0 Forhandle og aftale vilkar for de medarbejdere, den pagaeldende repraesenterer, i det
omfang tillidsrepraesentanten har faet kompetencen hertil.
• Koordinere med de andre tillidsrepraesentanter.
9 Medvirke til gensidig information med en eventuel faellestillidsrepraesentant.
0 Forberede, deltage i og fplge op pa mpder med de medarbejdere, den pagaeldende
repraesenterer.
• Vaere medlem af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, m.v.

0 Forberede og fplge op pa mpder i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v.

Stk. 3.

Tillidsrepraesentanten skal ved forestaende ansaettelser og afskedigelser inden for det omrade
og den gruppe, han/hun repraesenterer, holdes bedst muligt orienteret.

Stk. 4.

Tillidsrepraesentanten skal have mulighed for at fa alle relevante oplysninger om Ipn- og
ansaettelsesforhold for de personer, som pagaeldende repraesenterer, herunder en liste over de

ansatte. Hvis de relevante oplysninger ikke automatisk tilgar tillidsrepraesentanten, skal
oplysningerne udleveres pa tillidsrepraesentantens begaering.
Tillidsrepraesentanten har, mod forlangende, krav pa at modtage eksisterende oplysninger, i
det omfang og den form de matte forefindes, om godkendt over- og merarbejde pa den
pagaeldende arbejdsplads.

Stk. 5.

Hvis arbejdsmiljp- og tillidsrepraesentantarbejdet varetages af samme person, har
tillidsrepraesentanten tillige de befpjelser, som fplger af arbejdsmiljplovgivningen m.v.

Stk. 6.

Arbejdsmiljprepraesentantens virksomhed sker i henhold til arbejdsmiljploven.
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§ 18 Valg af fsellestillScisrepr sentainter
(MED-rammeaftalen § 12)

Stk. 1.

Det kan mellem de lokale afdelinger af personaleorganisationer og kommunen aftales, at der
for overenskomstgrupperne vaelges en faellestillidsrepraesentant til at varetage og forhandle
spprgsmal, faslles for de medarbejdere, som den pagaeldende repraesenterer.
Valg af faellestillidsrepraesentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepraesentanter, som
reprassenterer overenskomstgrupperne. Valget af fasllestillidsrepraesentant anmeldes til
kommunen ved en af samtlige berprte tillidsrepraesentanter underskrevet anmeldelse.

Stk. 2.

Faellestillidsrepraesentanten, der er valgt efter stk. 1., kan ikke varetage anliggender inden for
de enkelte tillidsrepraesentanters omrade, medmindre ledelsen og de ber0rte
tillidsrepraesentanter er enige om det.

Stk. 3.

Det kan mellem en personaleorganisations lokale afdeling og kommunen aftales, at der vaelges
en faellestillidsrepraesentant, der reprassenterer enten en overenskomstgruppe, som har valgt
mere end en tillidsrepraesentant, eller flere overenskomstgrupper omfattet af overenskomst
med samme Ipnmodtagerpart. Det aftales i sa fald, hvilke spprgsmal der skal varetages af
faellestillidsrepraesentanten.
Valget af faellestillidsrepraesentant sker af og blandt de berprte og anmeldte
tillidsrepraesentanter. Valget af faellestillidsrepraesentant anmeldes skriftligt af vedkommende
personaleorganisation/- organisationer overfor kommunen.

Stk. 4.

Valg af faellestillidsrepraesentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepraesentanter, kan alene finde
sted efter lokal aftale.

Stk. 5.

For de overenskomstgrupper, der har 2 eller flere tillidsrepraesentanter, er der i forbindelse
med indgaelsen af den lokale aftale mulighed for at veelge en faellestillidsrepraesentant. Denne
skal have ansaettelsesretlig tilknytning til Flprsholm Kommune, men behpver ikke vaere
tillidsrepraesentant i forvejen.
De overenskomstgrupper, der pnsker en faellestillidsrepraesentant i henhold til stk. 5., skal
tilkendegive det, senest ved underskrivelsen af den lokale aftale.
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§ 19 Valg af suppleant (stedfortraeder)
(MED-rammeaftalen § 13)

Stk. 1.

Der kan vselges 1 suppleant (stedfortraeder) for hver medarbejderrepraesentant, herunder
tillidsrepraesentant, efter tilsvarende regler som nasvnt i § 14, samt for
faellestillidsreprassentanten. Bestemmelser om valg, valgbarhed, anmeldelse og indsigelse jf. §
14 gaelder ogsa for suppleanter.
Ligesom for tillidsrepraesentanten bor det tilstraebes, at suppleanten vaelges for mindst to ar ad
gangen. Der kan ogsa vaelges en suppleant for en faellestillidsrepraesentant.

Stk. 2.

Suppleanten er omfattet af bestemmelsen i § 20. Under medarbejderrepraesentantens fravaer
indtrasder suppleanten i medarbejderrepraesentantens ovrige rettigheder og pligter efter
naervaerende regler.

Stk. 3.

I henhold til arbejdsmiljoloven vaelges der ikke suppleanter for arbejdsmiljorepraesentanter.

§ 20 Tillidsrepraesentanters, arbejdsmiljprepraesentanters og
MED-repraesentanternes wilkiar
(MED-rammeaftalen § 14)
MED-repreesentanternes rolle og vilkar synliggpres og styrkes ved:
® at tydeliggpre overfor medarbejdere og ledere at MED-repraesentanten,
(tillidsrepraesentanten, arbejdsmiljprepraesentanten og ovrige
medarbejderrepr sentanter) er en vigtig person i samarbejdet mellem ledere og
medarbejdere
• at der afsaettes den npdvendige og tilstraekkelige tid til funktionerne i den praktiske
hverdag
® at MED-repraesentantens arbejde sidestilles med pvrige funktioner pa arbejdspladsen
at skabe fornuftige arbejdsvilkar for MED-repr sentanter i relation til savel deres
arbejdsopgaver som deres kollegaer.
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Stk. 2.

Tillidsrepraesentanten og lederen skal drpfte tilrettelseggelsen af tillidsrepraesentantarbejdet.

Drpftelsen skal indeholde:
Tilrettelaeggelse af tillidsrepraesentantens almindelige jobfunktion
® Tilrettelasggelse af tillidsrepraesentantarbejdet
Kontakt med medarbejdere, som han/hun repraesenterer, f.eks. i tilfaelde af skiftende
arbejdssteder eller store geografiske afstande
® Hvilke lokaler tillidsrepraesentanten kan lane til evt. mpdeaktivitet
Hvilke computere med internet adgang tillidsrepraesentanten kan lane
® Omfanget af deltagelse i MEDudvalg, projektarbejde i forhold til MED, Ipbende
tillidsrepraesentantarbejde og Ipnforhandlinger, herunder forberedelse og koordinering
Der udarbejdes et mpdereferat, hvis en af parterne pnsker det.

Stk. 3
I tilfaelde af uenighed forelaegges sagen i MEDudvalget.

Stk. 4.

Varetagelsen af hver et som medarbejderrepraesentant ma ikke indebaere indtaegtstab.
Medarbejderrepraesentanten skal have den indtsegt, som pagaeldende ville have faet ved
almindeligt arbejde i det planlagte tidsrum.
I forbindelse med Ipnsamtale kan det aftales, at medarbejderrepraesentanten kompenseres for
det Ipntab/ den mangel pa Ipnudvikling, der matte vaere en fplge af, at
medarbejderrepraesentanten ikke har mulighed for at varetage funktioner eller erhverve
kvalifikationer pa lige fod med de kolleger, den pagaeldende er repraesentant for.

Stk. 5.

Hvis medarbejderrepraesentanten pa kommunens initiativ, skal varetage sit hverv uden for
normal arbejdstid, skal dette honoreres med saedvanlig Ipn (inkl. saerydelser,
tidskompensation m.v. i henhold til overenskomsten) pa samme made, som hvis pagaeldende
havde udfprt almindeligt arbejde uden for normal arbejdstid.
Overarbejdsbetaling kan efter de sasdvanlige regler kun ydes, nar arbejdet uden for normal
arbejdstid er palagt af ledelsen.
Medarbejderrepraesentanten far transportgodtgprelse ved hvervets udfprelse, hvis
medarbejderrepraesentantens omrade omfatter flere adskilte arbejdssteder.
Transportgodtgprelsen ydes efter de regler, der gaelder i kommunen.
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Medarbejderrepraesentanten far endvidere transportgodtgprelse for transport mellem hjem og
arbejde, hvis pagaeldende tilkaldes uden for sin normale arbejdstid. Ogsa i dette tilfaelde ydes
godtgprelsen efter de regler, der g lder i kommunen.

Stk. 6.

Det forudsaettes, at TR generelt deltager i faglig efteruddannelse, pa lige fod med andre
medarbejdere. Enkelte TR, der gennem flere ar har varetaget et tillidshverv for en faggruppe,
kan have brugt sa mange ressourcer pa hvervet, at vedkommende maske ikke optimalt har
kunnet fplge den faglige udvikling inden for fagomradet. For at kunne fastholde og rekruttere
tillidsrepraesentanter er det vaesentligt for Hprsholm Kommune at sikre, at der kan drpftes
saerlige behov for faglig udvikling, nar et laengerevarende tillidsrepraesentanthverv ophprer.

Stk.7.

Faellestillidsrepraesentanter kan pa baggrund af en konkret vurdering, hvor allerede
eksisterende Ipsninger indgar i vurderingen, fa stillet en baerbar computer, internetopkobling
og en mobiltelefon til radighed.

§ 21 Frihed til deltagelse i kurser ©g m0der
(MED-rammeaftalen § 15)
Efter anmodning gives der tillidsrepraesentanten fornpden tjenestefrihed med Ipn, med henblik
o

pa:
° Deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepraesentantkurser.
® Udpvelse af hverv, hvortil tillidsrepraesentanten er valgt inden for sin
forhandlingsberettigede personaleorganisation.
0 Deltagelse i mpder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede
personaleorganisation for de tillidsrepraesentanter, der er valgt i kommunen.
Lederen og tillidsrepraesentanten sprger for at indberette tjenestefriheden til Center for
0konomi og Personale, som indhenter refusion via AKUT-midlerne.

§ 22 Afskedigelse
(MED-rammeaftalen § 18)

Stk. 1.

En tillidsrepraesentants afskedigelse skal begrundes i tvingende arsager.
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Stk. 2.

Inden en tillidsrepraasentant afskediges, skal sagen vasre forhandlet mellem Florsholm
Kommune og den personaleorganisation, som tillidsreprassentanten er anmeldt af. Hprsholm
Kommune kan kraeve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter, at organisationen
har modtaget meddelelsen om den patasnkte opsigelse.

Stk. 3.

Hvis personaleorganisationen skonner, at den pataankte afskedigelse ikke er rimelig begrundet
i tillidsreprassentantens eller kommunens forhold, kan personaleorganisationen inden en frist
pa 14 dage efter den i stk. 2 nsevnte forhandiing overfor kommunen skriftligt kraeve sagen
forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst/aftale.
Kopi af begaering om forhandiing sendes til KL.
Forhandiing kan kraeves afholdt senest 3 uger efter modtagelse af forhandlingsbegaeringen.
Forhandlingen har opsaettende virkning for den pataenkte opsigelse.

Stk. 4.

1) Afskedigelse af en tillidsrepra sentant kan ske med den pagaeldendes individuelle aftaleeller overenskomstmaessige opsigelsesvarsel tillagt 3 maneder.
2) Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en tillidsrepraesentant ske
med et varsel, der fplger den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af,
dog mindst 6 maneder.

Stk. 5.

I tilfaelde, hvor tillidsrepraesentantens adfaerd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske
uden varsel, og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk. 2-4. I sadanne tilfaelde skal
kommunen snarest muligt tage skridt til at afholde en forhandiing med den
personaleorganisation, tillidsrepraesentanten er anmeldt af. Hvis personaleorganisationerne
skonner, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i tillidsrepraesentantens forhold, skal
personaleorganisationen inden en frist pa 14 dage efter forhandlingen over for kommunen
skriftligt kraeve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst.

Stk. 6.

Sporgsmalet om afskedigelsens berettigelse samt om eventuel godtgprelse for uberettiget
afskedigelse af en tillidsrepraesentant afgpres af en voldgiftsret nedsat i henhold til § 23.
Godtgorelsen ydes efter de regler herom, som matte vaare indeholdt i den overenskomst, som
vedkommende er omfattet af.
For tjenestemaends vedkommende ydes tilsvarende godtgprelse som i overenskomsten for
tilsvarende personalegruppe.
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For grupper, som ikke i deres overenskomster har godtgprelsesbestemmelser i tilfaelde af
usaglig afskedigelse, ydes en godtgprelse fastsat i henhold til saedvanlige kommunale
afskedigelsesnaevnsbestemmelser.

Stk. 7.

Ved afskedigelse af en prpveansat tjenestemand, der er valgt som tillidsrepraesentant, finder
stk. 1-6 ikke anvendelse.

Stk. 8.

Stk. 1-7 gaelder tilsvarende for andre medarbejderrepraasentanter, der er valgt i henhold til
denne aftale, bortset fra de 6 maneders varsel i stk. 4 pkt. 2, hvor varslet er 35 dage.

§ 23 Voldgift
(MED-rammeaftalen § 19)

Stk. 1.

Uoverensstemmelser om fortolkning af §§ 14-19 om tillidsrepraesentanter afgpres ved en
voldgift, der bestar af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne vaelges af de kommunale
arbejdsgiverparter og 2 af Kommunale Tjenestemaend og Overenskomstansatte.

Stk. 2.

Partnerne vaelger i forening en formand for voldgiftsretten. Safremt der ikke kan opnas
enighed om valget, udpeges voldgiftsrettens formand af Arbejdsretten.

Stk. 3.

Parterne forpligter sig til at efterkomme voldgiftsrettens kendelse samt til at baere eventuelle
ikendte omkostninger.
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Kapitel 3. Opslgelse eg ikrafttraeden
§ 24 Opsigelse af en lokale aftale
Stk. 1.

Den lokale aftale kan opsiges skriftligt med 9 maneders varsel til udgangen af September i
ulige ar.

Ved aftalens opsigelse skal der optages forhandling om indgaelse af ny aftale i
opsigelsesperioden. Ved enighed kan forhandlingsperioden forlaanges udover September ulige
ar, i denne periode er den opsagte aftale fortsat gaeldende.
Hvis der ikke opnas enighed om at forlaange forhandlingsperioden, eller ved uenighed om en
ny lokal aftale vil de af KL og forhandlingsfaellesskabets forhandlede og gaaldende
tillidsrepraesentantregler og samarbejdsudvalgsregler traade i stedet for den lokale aftale.
KL og forhandlingsfaellesskabets tager hver isaer stilling til, hvem der repraasenterer dem i de
lokale forhandlinger om en ny lokalaftale. Ved forhandlingerne skal der udvises positiv
forhandlingsvilje fra begge parter.

§ 25 Ikrafttraeden
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F0lgende enheder bar personalem0 er med fcVdKDstatus:
o Bofaellesskabet Solskin og H0jmose Vaenge
o Slusen

© Familiehuset
© Tandplejen
© Ungdomsskolen
© Jaegerhuset

© Marieh0j
© Regnbuen
© Skovvaenget

© Ulvemosehuset
© /Eblegarden
© L0vehuset

© Biblioteket
© Musikskolen
© H0rsholm Idraetspark
© Trommen

© Rungsted Flavn
© Aktivitetscenteret Sophielund
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MEDaftalen 2018 16/13266

Bilag 4s Antal arbejdsmilljprepraasentanter fi
arbejdsmiljogruppeme
Hovedreqel:
® Der vaslges 1 arbejdsmiljprepraasentant pr. arbejdsmiljpgruppe.

Undtaqelser:
® Der ska! vaelges 2 arbejdsmiljpreprassentanter til arbejdsmiljpgruppen pa Plejeboligerne
Louiselund.

° Der skal vaelges 2 arbejdsmiljprepraesentanter til arbejdsmiljpgruppen pa Plejeboligerne
Sophielund/Daghjemmet Kammerhuset.
o Der skal vaelges 2 arbejdsmiljorepraesentanter til arbejdsmiljpgruppen pa Vallerpdskolen, 1 fra
skoledelen og 1 fra SFO-delen
Der skal vselges 2 arbejdsmiljprepraesentanter til arbejdsmiljpgruppen pa Usserpd Skole, 1 fra
skoledelen og 1 fra SFO-delen
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Bilag 5: VejBedning for personaHemdder med MEDstatus
Af MEDaftalen 2018 § 3, stk. 2 Form, struktur og kompetence fremgar det, at Horsholm
kommune benytter personalemoder med MEDstatus.
Enheder med op til 20 medarbejdere kan afholde personalemoder med MEDstatus.
Kompetence oa samarbeidsform (hvem oq hvadll:
Medindflydelse og medbestemmelse udoves inden for den beslutningskompetence, som
lederen har inden for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljoforhoid.
Bade leder og medarbejder kan til enhver tid indkalde til personalemode med MEDstatus, dog
skal begge parter som minimum, informeres 10 dage forinden. TR eller FTR skal til enhver tid
underrettes om personalemodet.

Det forventes, at bade medarbejdere og ledelse udviser positiv samarbejdsvilje ved alle
moder.

Leder og medarbejder (evt. leder og AMR og/el. TR) skal i faallesskab udarbejde en beskrivelse
af de fa lles rammer for personalemoder med MEDstatus lokalt.
Man kan f.eks. drofte:

• Hvordan medarbejderne far sat ting pa dagsordenen.
0 Hvordan medarbejderne har mulighed for at forberede sig til modet.
• Forventninger til forberedelse (har parterne laast udsendt dagsorden og evt. bilag
inden?).
• Hvilken mode- og styreform der skal vaare pa moderne.
Information oq droftelse (dacisordner oq referaterl:
© Pa et ordinaart personalemode, kan man have punkter der har MEDstatus. Der skal
udsendes dagsorden og skrives referat af disse punkter.
o Lederen har ansvaret for, at der bliver udarbejdet dagsordner og referater til og fra
personalemoderne.

• Punkterne pa dagsordenen skal vaare uddybet, sa deltagerne har bedst mulighed for at
forberede sig. Inspiration til udformning af punkt:
Hvad er forslaget og hvilke effekt/konsekvenser kan forventes?
Hvorfor skal vi drofte dette?
Tidsplan for evt. implementering
Hvornar laves der opfolgning pa indsats?
• Medarbejderne skal have en reel mulighed for at komme med input/forslag/vinkler pa
de informationspunkter, som ledelsen pra senterer.

o FTR og TR med overenskomsttilknytning inden for omradet og AMR, der er valgt inden
for omradet modtager forslag til dagsorden og indkaldelse til Personalemoder.
® Dagsordenen skal sendes ud senest 10 kalenderdage for modet.
o Referaterne skal udformes som beslutningsreferater, hvor eventuelle uenigheder skal
fores til referat. Beslutninger/vedtagelser af politiker/retningslinjer skal fremga af
referaterne.
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vilke emner/temaer/omrader kan have MEDstatus fder kan vaere man e flere):

® Fysisk arbejdsmiljp:
Arbejdsskader og forebyggelse heraf

lndeklima/belysning/k0b af m0bler
Personlige vaernemidler

Tekniske hjaelpemidler
Forflytning
Ergonomi pa arbejdspladsen
- Tunge Ipft/traak/skub
Nye instruktioner/brugervejledning/anvendelsesmuligheder

o Psykisk arbejdsmiljp:
Trivsel(politik)
Mobbepolitik
Voldspolitik
Sygefravaerspolitik

Misbrugspolitik
Sikkerhedsprocedure
Arbejdsmaangde
Stressindsatser
Flandtering af h0je faglige- og f lelsesmaassige krav
® Arbejdsforhold:

Budget
Endrede arbejdsrutiner

Arbejdstpj
Kompetenceudvikling

Arbejdstid
3-i-l: opf0lgning
® Personaleforhold
- Ansaettelser: hvilken profil mangier vi, hvad har vi brug for lige nu

Praktik/jobtraening/lpntilskud/antal elever
Omstruktureringer, nedskaeringer, afskedigelser
Personalegoder

Rygepolitik
° Samarbejdsforhold
Samarbejdsform
Tvaerfagligt samarbejde
Generel konflikthandtering
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