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§ i Aftalens område

Denne lokalaftale om medbestemme’se og medindflydelse i Lejre Kommune dækker alle

ansatte i Lejre Kommune samt ansatte ved selvejende institutioner med hvem kommunen
har indgået driftsoverenskomst.
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§ 2 Aftalens formål

Stk. i Denne aftale skal skabe grundlag for forbedring og udviklIng af samarbejdet mellem

ledelse og medarbejdere i Lejre Kommune.

Stk. 2 Denne lokalaftale bygger på de persona lepolitiske værdier og skal danne ramme og

grundlag for:

a) b)

at alle medarbejderes ret til at styrke og forbedre det fysiske og

medbestemmelse og medindflydelse på psykiske arbejdsmiljø og sikkerhed

egen arbejdssituation styrkes gennem en koordineret indsats mellem
samarbejds- og arbejUsmiljøstruktureme,

samt gennem fokus på og vægtnlng af

det forebyggende arbejde

c)
at dialogen i alle relationer prioriteres, styrkes og udvikles

Stk. 3 I Lejre Kommune betydet dette:

* Dialogformen i Lejre Kommune er åben og anerkendende. Dlalogen skal fungere

godt både mellem medarbejdere og ledere.
I hverdagen betyder dialog, at

• vi kan skabe fælles forståelse for prioriteringer, mål og opgaver

• vi kan skabe sammenhæng mellem mål og ressourcer
• vi fortæller hinanden de gode historier

• vi kan skabe fælles forventninger til kvalltetsniveau

• vi kan samarbejde på tværs af medarbejder- og faggrupper - og dermed

udvikle gensidigt kendskab til og forståelse for hinanden

* Lejre Kommune er en udviklende arbejdsplads
I hverdagen betyder udvikling, at

• vi udvikler og afprøver nye idéer
• vi forudser og imødekommer forandringer
• vi sikrer videndeling og erfaringsudveksllng - også på tværs
• vi samarbejder og udvikler os på tværs af fagområder
• vi taget initiativ
• vi kvalitetsudvikler løbende og har faglig stolthed
• vi har øje for hinandens kompetencer og tilstræber at de bliver brugt

optimalt
• vi udvikler vores kompetencer til gavn for os selv, koltegaeme og den

opgave, der skal løses
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* I Lejre Kommune er indflydelse og ansvarlighed hinandens forudsætninger.
I hverdagen kommer indflydelse og ansvarlighed til udtryk ved, at

• opgaver uddelegeres — medarbejdere og ledere har tillid til hinanden
• vi inddrages I planlægningen, organiseringen og udførelsen af opgaver
• vi har indflydelse p vores hverdag — vi er selvkørende
• vi bruger vores kompetencer til gavn for organisationen
• vi tager ansvar — man kan regne med os
• vi tager ansvar for den samlede opgave — vi har øje for helheden
• vi sikrer udviklingsmuligheder for hinanden
• vi taget initiativ — ser de opgaver der skal løses
• vi kan sige fra og er opmærksomme p egne og andres grænser og formen
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5 3 Form

Stk. i Lejre Kommune har med denne lokale MED-aftale Integreret arbejdsmiljø- og
medindflydelsesstruktureme. Denne struktur skal medvirke til opfyldelse af formIet
med (okalaftalen, jf. § 2.

Stk. 2 Strukturen og formen for arbejdsmiljø- og medindflydelsesstrukturerne skal matche
kommunens ledelsesstruktur. Der henvises til organisatlonsdiagram for MED-
organisationen og oversigt over medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen p
Medarbejderportalen.
Strukturerne skal kunne rumme de mange virksomheder i Lejre Kommune, og der
skal derfor være plads til forskellighed.

Stk. 3 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt afspejle
personalesammensætningen og baseres p hovedorganisationerne.

Stk. 4 Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel p valgte tillids- og
arbejdsmll]ørepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et
udvalg, Ikke alle kan besættes med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, kan der
vælges andre medarbejderrepræsentanter. Disse sidestilles med tillids- og
arbejdsmlljørepræsentanter.

Stk. 5 Betegnelsen MED-repræsentanter, bruges som fællesbetegnelse for alle
tillidsrepræsentanter og alle arbejdsmi ljørepræsentanter samt de medarbejdere, der
er medlemmer af Hovedudvalg, Centerudvalg eller Lokaludvalg.
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§ 4 Struktur og arbejdsform

Medindflydelse og arbejdsmiljøstrukturen I Lejre Kommune baseres på et Hovedudvalg,
Centerudvalg og Lokatudvalg.

Stk. i Hovedudvalget (HU)
HU er det øverste udvalg for medindflydelse og arbejdsmiljø I Lejre Kommune.

Stk. 1.a HU’s struktur
• HU består af 8 medarbejderrepræsentanter fordelt med 4 fra OAO, 3 fra FTF og i

fra AC.
• 2 arbejdsmitjørepræsentanter
• max. 7 lederrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanteme udpeges af hovedorganisationerne. De to
arbe]dsmlljørepræsentanter vælges af og blandt kommunens
arbejdsmiljørepræsentanter. Der henvises i øvrigt til § 3 stk.4.

6 ledelsesrepræsentanter udpeges af direktionen og den 7. ledelsescepræsentant
vælges blandt arbejdsmlljølederne.

Formanden for HU er kommunaldirektøren, og næstformanden vælges af og blandt
medarbejderrepræsentanterne I HU.

Udpegning af medarbejderrepræsentantec sker hvert 2. år.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant sker hvert 2. år.

Udpegning af ledelsesrepræsentanter sker hvert 2. år.
Valg af næstformand foretages umiddelbart efter udpegning af
medarbejderrepræsentant.

Udpegning skal ske i ulige år. Udpegning sker i sidste kvartal inden udløbet af
perioden.

Kommunens daglige arbejdsmlljøleder deltaget på alle møder med et fast
dagsordenspunkt om arbejdsmiljø og ellers til relevante dagsordenspunkter, som
tilforordnet.

Stk. 1.b HU’s arbejdsform
Der holdes møder mindst en gang I kvartalet, eller når formanden og/eller
næstformanden skønner det nødvendigt.

Der planlægges ultimo hvert år en årsmødeplan for HU.
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Forslag til dagsordenspunkter skal stilles til formand eller næstformand senest 2 uger
før mødet.

Et fast punkt p dagsordenen er arbe)dsmil)øarbejde i kommunen. Den daglige
arbejdsmiljøleder har ansvaret for, at dette punkt, samt for andre sikkerheds- og
sundhedsmæssige aspekter under dagsordenspunkter, gøres klart for HU.

Dagsordenen udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab og udsendes
senest i uge før mødet.

Der tages referat p møderne Referatet udformes sådan, at repræsentanter, der
Ikke har været til stede kan gøre sig bekendt med bade beslutninger og væsentlige
meningsudveksllnger fra mødet. Referatet godkendes p hvert møde. Referatet
sendes til offentliggørelse I alle virksomheder.

Møderne holdes I arbejdstiden.

Fristerne kan I særlige tilfælde fraviges, hvis der er enighed herom.

Stk. 2 Centerudvalg

Stk. 2a I fagcentrer etableres centerudvalg. (Fagcentre er markeret i bilag 5)
Eventuelle medarbejdere med direkte reference til centerchefen er omfattet af
centerudvalgels funktion.

Centerudvalg dannes med indtil 4 medarbejderrepræsentanter og i arbejdsmiljø-
repræsentant. Under de centerudvalg hvor der findes selvejende institutioner indgår
herudover arbejdsmiljørepræsentanten fra den/de selvejende Institutioner jf.
principperne i KL og KTO/SHK’s supplerende vejledning til Rammeaftalen om
medindflydelse og medbestemmelse om arbejdsmiljø i MED.

P ledelsessiden udpeges til centerudvalg indtil 4 ledelsesrepræsentanter, hvoraf en
er arbejdsmiljøleder. Under de centerudvalg hvor der findes selvejende institutioner
indgår herudover ledelsesrepræsentanten fra den selvejende institution jf.
principperne I KL og KTO/SHK’s supplerende vejledning til Rammeaftalen om
medindflydelse og medbestemmelse om arbejdsmiljø i MED.
Udpegning af medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter sker hvert andet k i ulige
r. Udpegning sker i sidste kvartal og valget er gældende fra næstkommende 1.
januar. Udpegningen sker blandt allerede valgte TR eller FTR i kommunen.

Arbejdsmlljørepræsentanten og dennes suppleant til centerudvalget vælges blandt
centerets arbejdsmiljørepræsentanter.

Lederen af fagcenteret et formand. Der vælges en næstformand af og blandt
medarbejderrepræsentanterne i centerudvalget. For valg af repræsentanter henvises
til § 3 stk. 4.
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Såfremt særlige forhold gør sig gældende, så sammensætningen og antallet at
repræsentanter Ikke er hensigtsmæssig, kan HU på baggrund af konkret ansøgning
godkende en aMgelse fra de gældende principper

Stk. 2b Arbejdsform
Centerudvalgene mødes/holder møde efter behov. Det er formandens ansvar, at

dette sker. Der holdes dog minimum i møde årligt.

Der planlægges ultimo hvert år en årsmødeplan for centerudvalget.

Udpegning at medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter sket hvert andet år i ulige

år, Valg/udpegning sker i sidste kvartal og valget er gældende fra næstkommende i.

januar

Centerudvalgene fastlægger en forretningsorden med min, følgende punkter:
- indkaldelsesprocedure
- dagsordens- og referatprocedure
- faste dagordenspunkter, min, sikkerhed og sundhed og nyt fra HU

Der tages referat af møderne. Referaterne gøres tilgængelige på kommunens
Intranet/Medarbejderportal.

Møderne holdes I arbejdstiden.

Stk. 3 Lokaludvalg og personalemøder
Af hensyn til arbejdspladsernes mulighed ror at opfylde formålet med aftalen, er der

to mulige lokaludvalgsstrukturer.

Stk. 3.a Strukturer
i. Lokaludvalo
Lokaludvalg gælder virksomheder med medarbejdere svarende til minimum 20
fastansatte. Valg!udpegning (til LU) af medarbejder- og arbejdsmHjørepræsentanter

sker hvert andet år I ulige år. Valg/udpegning sker I sidste kvartal og valget er
gældende fra næstkommende 1. januar.

Der kan I disse virksomheder dannes lokaludvalg med 2 medarbejderrepræsentanter,

i arbejdsmiljørepræsentant og 2 ledelsesrepræsentanter, hvoraf den ene skal være
arbejdsmiljøleder.

Hvis en virksomhed har over 50 fastansatte kan lokaludvalget dannes af 3
medarbejderrepræsentanter, i arbejdsmiljørepræsentant og 3
ledelsesrepræsentanter, hvoraf den ene skal være arbejdsmlljøleder.

Hvis en virksomhed har mere end 75 fastansatte kan lokaludvalget dannes af 5
medarbejderrepræsentanter, 2 - 3 arbejdsmiljørepræsentanter og 3 - 5
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ledelsesrepræsentanter, hvoraf den ene skal være arbejdsmiljøleder.

Lederen af virksomheden er formand. Der vælges en næstformand af og blandt
medarbejderrepræsentanterne I LU. For valg af repræsentanter henvises til § 3
stk. 4.

Såfremt særlige forhold gør sig gældende, så sammensætningen og antallet af
repræsentanter ikke er hensigtsmæssig, kan HU på baggrund af konkret ansøgning
godkende en aMgelse fra de gældende principper.

2, Personalemøder med MED-status
I virksomheder med mindre end 20 fastansatte holdes der Personalemøder.

Lederen af virksomheden er mødeleder med mindre andet besluttes. Der vælges en
næstformand blandt virksomhedens medarbejdere. Hvis der er valgt en
tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant sket valget mellem disse.

Stk. 3.b Arbejdsform for Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status
Lokaludvalgene/Personalemøder mødes/holdes min. 4 gange om året eller efter
behov. Det er formandens ansvar, at dette sker.

Der planlægges ultimo hvert år en årsmødeplan.

Lokaludvalgene (I LU)/Personalet (til Personalemøder) fastlægger en
forretningsorden med min, følgende punkter:
- Indkaldelsesprocedure
- dagsordens- og referatprocedure
- faste dagordenspunkter, min, sikkerhed og sundhed og nyt fra HU

Der tages referat af møderne. Referaterne gøres tilgængelige på kommunens
Intranet/ Medarbejderpoftal.

Møderne holdes i arbejdstiden.

Stk. 4 Arbejdsmilføgrupper
Der skal i virksomheder med mere end 5 ansatte vælges en
arbejdsmlljørepræsentant.

Ved afgørelse af om der skal være mere end en arbejdsmlljørepræsentant på de
området hvor virksomheden udgør mere end 5 ansatte følges Arbejdstilsynets
vejledning. Der tages udgangspunkt i et nærhedsprincip ud fra de konkrete forhold.

På de områder hvor der et fem eller færre ansatte, er medarbejderne opstillings- og
stemmeberettigede sammen med den/de virksomheder, der vurderes tættest på
områdets faglige arbejdsområde og/eller fysiske arbejdssted. Vurderingen foretages
af Flovedudvalget og de involverede MED-udvalg orienteres.
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Den valgte arbejdsmiljørepræsentant og de virksomheder
arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer, fremgk at planen over
arbejdsmlljøorganisatlonens opbygning

Arbejdspladsens arbejdsmlijørepræsentant og arbejdsmiljøleder udgør
arbejdspladsens arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiijøgruppen Integreres med
virksomhedens Lokaludvalg.

Der holdes min. 2 gange om året et fælles møde for alle kommunens
arbejdsmlljøgrupper. Den daglige arbejdsmiljøleder er ansvarlig for udarbejdelsen af
dagsordenen. Arbejdsmiijøgrupperne foreslk punkter til dagsordenen.

Stk. 5 Arbejdsgrupper
NU kan nedsætte arbejds- og projektgrupper til behandling at nærmere afgrænsede
opgaver. NU beskriver rammen for opgaven.

Arbejds- og projektgrupper kan sammensættes med repræsentanter fra udvalgene
eller med medarbejdere udenfor medindfiydelsessystemet. Arbejds- og
projektgrupperne skal løbende ajourføre NU om deres arbejde.

Ved betydelige ændringer i arbejdstllrettelæggelse og ansættelsesforhold skal NU
drøfte nedsættelse at en arbejdsgruppe. if § 7, stk. 5.

Stk. 6 Tværgående ad hoc gruppe
NU kan nedsætte tværgående ad hoc grupper til behandling at nærmere afgrænsede
opgaver, som er fælles for flere centre. Der udarbejdes kommissorium for opgaven,
som godkendes at HU. N& opgaven er løst og afrapporteret til de relevante centre,
s opløses gruppen at HU.

Tværgående ad hoc grupper sammensættes af repræsentanter fra centrene, og
gruppen skal løbende ajourføre de relevante centerudvalg om deres arbejde.
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§ 5 Kompetence og opgaver

Medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor det kompetenceområde, som ledelsen
for det pågældende udvalgsniveau har med hensyn til arbejds-, personale-, medindflydelses

og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevldden af ledelseskompetencen, skal

ledelsen gøre grænserne klare.

På alle niveauer anvendes ledelsesformer, der tilskynder til delegering af ansvar og
beføjelser til den enkelte eller til grupper af medarbejdere, således at de ansatte har
medindflydelse og er medbestemmende ved udformning af deres arbe]dssituation og ved
arbejdstilrettelæggelsen. Der henvises i øvrigt til formålsparagraffen § 2.

Stk. i HU’s kompetencer og opgaver

a) HU forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler.

b) HU fungerer I rollen som arbejdsmiljøudvalg og har de opgaver der hører derunder,

beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen.

c) HU drøftet og fastlægger retningslinjer, der vedrører spørgsmål om arbejds-, personale-,
medindfiydelses- og arbejdsmlljøforhold, i det omfang HU finder det nødvendigt.

HU skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af
• Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
• Kommunens personalepolitik, herunder Ligestilllngspolltik
• De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere,

herunder generel uddannelsesplanlægning
• Støtte ratlonaliserings- og omstillingsprojekter
• Intern og ekstern kommunikation i forhold til center- og lokaludvalgene

HU skal desuden drøfte og fastlægge retningslinjer jf. de aftaler, som de centrale parter (KL
og de faglige organisationer) har indgået. Fx for;

• Oplærings- og integrationsforløb jf. Aftale om integratlons og oplæringsstillinger
• Indhold og opfølgning på trlvselsmålingerjf. Aftale om trivsel og sundhed på

arbejdspladserne
• Sundhed, indeholdende konkrete Initiativer jf. Aftale om trivsel og sundhed på

arbejdspladserne
• Sygefraværssamtaler jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne
• Arbejdspladsens samlede Indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemet

i tilknytning til arbejdsbetinget stress jf. Aftale om trivsel og sundhed på
arbejdspladserne

• Arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer
i tilknytning til forekomsten af mobning og chikane jf. Aftale om trivsel og sundhed

på arbejdspladserne
• Indholdet af seniorsamtaler, jf. Rammeaftale om seniorpolitik
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HU skal hvert r drøfte de forhold der er beskrevet i den generelle rammeaftale herunder:
• Kommunens politik p kompetenceudviklingsomrdet
• Rammeaftale om socialt kapitel
• Drøfte arbe]dsmIljøspørgsml en gang årligt
• Planlægge og tilbyde den supplerende arbejdsmiljøuddannelse til

arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere Indenfor de pågældende centret. Den
supplerende arbejdsmiljøuddannelse er af i dags varighed, og følger af
arbejdsmiljøloven. Se bilag 2.

HU skal drøfte personalepolitiske emnet
• Kommunens seniorindsats jf. Rammeaftale om seniorpolitik
• Fx rammeaftale om tele og hjemmearbejde

HU skal evaluere
• Anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler i kommunen
• MED uddannelsen

HU skal Indgå aftale om
• Principper for TR’s vilkår
• Anvendelse af AKUT-midler til lokale formål

I øvrigt henvises til bilag 2 I Rammeaftale mellem KL og KTO/Sundhedskarteltet

d) HU mødes mindst en gang om året med økonomiudvalget med henblik på drøftelse af den
del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-,

og arbejdsmiljøforhold I kommunen,

e) HU skal hvert andet år som led I den strategiske planlægnIng af MED-arbejdet
gennemføre en strategisk drøftelse af hvilke lndsatsområder og opgaver, som de lokale
parter er enige om er særligt væsentlige at fokusete på og arbejde med I perioden. På
baggrund af den strateglske drøftelse fastlægges en strategiplan. (Se i øvrigt bilag i)

Stk. 2 Centerudvalgenes kompetencer, opgaver og arbejdsform
Centerudvalgenes opgaver er, af overordnet og generel karakter indenfor det ansvars- og
kompetenceområde, der er knyttet til centerchefen, at:

a) medvirke I fastsættelse af retnIngslinjer for centerets arbejdstllrettelæggelse,
herunder at inddrage årsafta ler I virksomhedens arbejdstilrettelæggelse.

b) drøfte forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold,
herunder budgetforhotd.

c) drøfte arbejdsmiljøspørgsmål en gang årligt
d) planlægge og tilbyde den supplerende arbejdsmiljøuddannelse til

arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsiedere Indenfor de pågældende virksomheder.
Den supplerende arbejdsmlljøuddannelse er af i dags varighed, og følger af
arbejdsmiljøloven. Se bilag 3.
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St*. 3 Lokaludv&genes/Personalemødernes kompetencer og opgaver
Lokaludvalgene/Personalemødernes opgaver er, indenfor det ansvars- og
kompetenceområde, der en knyttet til ledelsen af den pågældende virksomhed, at:

a) medvirke i fastsættelse af retningslinjer for virksomhedens
arbejdstllrettelæggelse, herunder at inddrage årsaftaler i virksomhedens
arbejdstilrettelæggelse.

b) drøfte forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold,
herunder budgetforhold.

c) drøfte retningslinjer for efteruddannelse.
d) drøfte arbejdsmlljøspørgsmål en gang årligt og planlægge den supplerende

arbejdsmiljøuddannelse, der følger af arbejdsmiljøloven jf. bilag 2.

Der er en Initiativret for lokatudvalgene/personalemøder med MED-status til at drøfte
opgaver og fastlægge retningslinjer Inden for deres kompetenceområde.

Lokaludvalgene drøfter og planlægger de generelle og tværgående opgaver på
arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for at løse konkrete problemstillinger
i det daglige.

Der henvises til bilag i Beskrivelse af arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet I Lejre kommune
og bilag 4 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske og operationelle opgaver
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§ 6 Medindflydelse og medbestemmelse

Stk. i Medindflydelse og medbestemmelse indebærer:
a) gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for

arbejds-, personale-, medindflydetses- og arbejdsmiljøforhold.
b) medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af

arbejds-, personale-, medlndflydelses- og arbejdsmiljøforhold indenfor
ledelsens ansvars- og kompetenceområde, og

c) mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. HU’s forhandlingsområder
fremgår af § 5.

‘4
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§ 7 Information og drøftelse

Stk. i Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig pligt tIl at
informere p alle niveauer.

Stk. 2 Informationen skal gives p et s tidligt tidspunkt, p en sådan måde og I en sådan
form, at det givet mulighed for en grundig drøftelse, s medarbejdernes
synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for den administrative og politiske
ledelses beslutninger.

Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give relevant information om kommunalbestyrelsens
forslag og beslutninger.

Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne og Information og drøftelse phvller det ledelsen,
at:
a) informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens

eller forretning sstedets aktiviteter og økonomiske situation.
b) Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med

hensyn til beskæftigelsen i Institutionen samt af alle planlagte forventede
foranstaltninger, navnlig nr beskæftigelsen er truet.

c) Informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer I
arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om
virksomhedsoverdragelse.

Stk. 5 Beslutninger I henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer I
arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om
virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående
forhandling med medarbejdernes repræsentanter I MED-udvalget.

Stk. 6 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer
for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe Ikke er
repræsenteret I MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden
forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for
denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at
medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling.

Stk. 7 Alle forhold, som er omfattet af lnformationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis
en af parterne ønsker det. Det enkelte MED-udvalg drøfter og er ansvarlig for de
bedst mulige informationsgange inden for området. Der er et gensidig ansvar for at
være opsøgende i forhold til information.
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§ 8 Retningslinjer

Stk. i Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med
henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises
positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed.

Stk. 2. Der skal, aftales retningslinjer for procedurer for drøftelse af:
a) budgettets konsekvens for arbejds- og personaleforhold
b) kommunens personalepolitik, herunder Iigestillingspolitik
c) de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere,

herunder generel uddannelsesplanlægning
d) større rationaliserings og omstillingsprojekter, privatisering og udlicitering.
e) kommunens arbejdsmiljøpolitlk
f) arbejdsbetlnget stress

Stk. 3. Hvis der ikke opnås enighed på et givet område, skal ledelsen, hvis
medarbejderrepræsentanterne fremsætter ønske derom, redegøre for, hvordan den
herefter vil forholde sig på det pågældende område.

Stk. 4. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter som er forpligtet til at forsvare og
anvende dem.

Stk. 5. Aftaler og aftalte retningslinjer skal udformes skriftligt. De kan med mindre andet er
aftalt, opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges
gennemført ændringer ved forhandling mellem parterne.

Stk. 6. Retningslinjer som er aftalt i henhold til stk. 2, gælder indtil der er opnået enighed
om ændringer.

16

MED-aftale for Lejre Kommune



§ 9 Medarbejderrepræsentanternes vilkår

Nedenstående bestemmelser omfatter alle medarbejderrepræsentanter, dvs. inklusive
tlllldsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Stk. i Medarbejderrepræsentanteme skal sikres den samme lønudvikling som øvrige
medarbejdere i virksomheden.

Stk. 2 Leder og medarbejderrepræsentant skal drøfte og aftale evt, skriftligt, hvordan stk.
3-5 udmøntes konkret.

Stk, 3 Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til
varetagelsen af deres hverv, herunder til formøder, mødeforberedelse og kontakt til
suppleant.

Stk. 4 Det aftales mellem nærmeste leder og medarbejderrepræsentanten, hvordan det
sikres, at medarbejderrepræsentanten har mulighed for kontakt med de
medarbejdere, vedkommende repræsenterer.

Med udgangspunkt i lokale forhold aftales det mellem nærmeste leder og
medarbejderrepræsentant hvordan det sikres, at medarbejderrepræsentanten har
(mulighed for at have) adgang til PC med Internet og intranet/medarbejderportal,
telefon, mailsystem, afholdelse af samtaler, udskrivning og opbevaring af materialer.
Som udgangspunkt er faciliteteme placeret på arbejdspladsen.

Stk. 5 Nærmeste ledet og medarbejderrepræsentanten kan aftale, at en del af
medarbejderrepræsentantarbejdet foregår hjemme, hvis arbejdspladsen ikke har de
fornødne faciliteter, og hvis arbejdet tilrettelægges indenfor pågældende
medarbejders normale timetal.

Stk, 6 Det er HU’s ansvar, at tilrettelægge et uddannelsesforløb for udvalgsrepræsentanter.
Uddannelsen af udvalgsrepræsentanter skal som minimum følge protokollatet aftalt
mellem de centrale parter.

Stk. 7 Det forudsættes, at udvalgsrepræsentanter deltager i det udarbejdede
uddannelsesforløb.

Stk. 8 Transportgodtgørelse ydes efter kommunens gældende regler.

Stk. 9 Medarbejderrepræsentanternes personlige og faglige udvikling drøftes ved de årlige
udviklingssamtaler med nærmeste leder. Her drøftes kompetenceudvikling i relation
til jobbet, og i udviklingsplanen tages der højde for kurser og uddannelse i relation til
tillldshvervet.
Hvis en medarbejderrepræsentant ophører i funktionen, tilbyder Lejre Kommune
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opkvaHficerng i fagomrdet, idet der skal være mulighed for at indhente den faglige
kompetence, der mangler, fordi medarbejderen har varetaget et tillidshverv.
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§ 10 Virksomhedernes vilkår

Der kan være situationer, hvor den enkelte virksomhed belastes økonomisk af
repræsentanters arbejde i HU eller af arbejdet som fællestillidsrepræsentant.

Stk. i Virksomheden ydes ikke kompensation for medarbejderrepræsentantarbejde indenfor
virksomhedens egne rammer, fordi alle virksomheder indgk i medindflydelses- og
sikkerhedsstruktu ren.

Stk. 2 I det omfang en medarbejderrepræsentant indgc i HU eller er
fællestillidsrepræsentant kompenseres virksomheden for tid brugt til arbejdet som
HU medlem og/eller fællestillidsrepræsentant. Kompensationen ydes fra en central
pulje.
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§ 11 Frihed til deltagelse i kurser, møder, m.v.

Stk. i Efter anmodning gives der tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed uden løn
med henblik p
a) deltagelse I de af personaleorganisationerne arrangerede

tlllidsrepræsenta ntkurser,
b) udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt Indenfor sin

forhandlingsberettigede personaleorganlsation, og
c) deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandllngsberettigede

personaleorganlsation for de tlllldscepræsentanter, der er valgt I kommunen.

Stk. 2 I stedet for tjenestefrihed uden løn I henhold til stk. i kan tjenestefrihed til de der
nævnte aktiviteter ydes som tjenestefrihed med løn mod, at vedkommende
personaleorganisation refunderet kommunen udgiften under tjenestefriheden.

Stk. 3 Ved opgørelsen af en tillidsrepræsentants lønanciennitet medregnes tjenestefrihed,
som er meddelt efter stk. 1.

Stk. 4 Der udredes af kommunen et beløb pt. præsteret arbejdstime, der indbetales til
“Amtskommunemes og kommunernes fond for Uddannelse af tillidsrepræsentanter
m.fl. (forkortes AKUT-fonden). De beløb, der indbetales til fonden, anvendes til
finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved uddannelse af kommunens
ansatte tillldsrepræsentanter m.tl., Vedtægter for fonden og bestemmelser om
størrelsen af kommunernes indbetaling fastsættes ved aftale mellem Kommunernes
Landsforening, og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.
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§ 12 Evaluering

Stk. i Denne lokalaftale evalueres hvert andet år på årets sidste HU-møde. Dette sker på
basis af en høring i MED-udvalg. Evaluenngen skal omfatte:
a) om formålene med aftalen indfries
b) om formen er hensigtsmæssig for at indfri formålene
c) om HU’s sammensætning og antal repræsentanter er hensigtsmæssig
d) om de aftalte konkrete aktiviteter og metoder (nævnt i bilag 1) styrker og

effektiviserer samarbejdet om arbejdsmiljøet
Stk. 2 Der foretages hvert andet år evalueringer i centerudvalgene og de lokale udvalg.

Procedu ren herfor fastlægges I de enkelte udvalg. Evalueringen skal som minimum
rumme en evaluering af, om udvalget lever op til formålet med lokalaftalen, herunder
om udvalgets form er hensigtsmæssig i forhold til formålet med lokalaftalen. De
enkelte udvalgs evalueringer indgår i HU’s evaluering af den samlede aftale.
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§ 13 Opsigelse

Stk. i Denne lokalaftale kan opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af september I
ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af en ny aftale.

Stk. 2 En lokalaftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt.

Stk, 3 Hvis der Ikke inden for udløbet af det 9 måneders varsel er indgået en ny lokalaftale,
gælder følgende afta(emullgheder for forhandlingsparterne:
a) at parterne kan aftale, at lokalaftalen løber videre indtil en nærmere angivet frist
eller sålænge forhandlingerne om en fly aftale pågår
b) at parterne kan aftale, at “Aftale om tillldsrepræsentanter, samarbejde og
samarbejdsudvalg” træder i kraft sammen med arbejdsmlljølovglvnlngens
bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen.

Stk. 4 Der skal I henhold til Rammeaftalens bestemmelser fra begge parter udvises positiv
forhandlingsvilje. Hvis en af parterne ikke udviser positiv forhandllngsvilje, kan den
anden part indbringe sagen for de centrale parter.
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§ 14 Ikrafttræden

Den 11. december 2013
For Lejre kommune:

I get lane Vynne

kBechHjo

Michael )ørge

Mikket Sol aard B7n-Møller

For medarbejderne:

Per Sander, OAO/HK

Mlchae E. Strømgren, OAO/3F

Tina Pedersen, OAO/FOA

Nils Kristian Hkansson, FTF/DSR

Niels Pr4/3akobsen; AC

Stk. i Genforhandling af denne aftale er afsluttet marts 2012, og aftalen træder I kraft den
1. april 2012. Aftalen er herefter tilrettet efter forhandlinger i perioden september —

november 2013, og ændringerne træder i kraft den 11. december 2013.

Stk. 2 Nyvalg til Hovedudvalg, Centerudvalg og Lokaludvalg efter denne aftale iværksættes
snarest muligt efter aftalens underskrift og skal være gældende indtil udløbet af
indeværende valgpenode den 31. december 2014. Hovedudvalget kan i særlige
tilfælde give tilladelse til en avlgende vaigperiode.

Kim C. Jensen, OAO/SL

_ _

arianne Lund, FTF/Danmarks

PL
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BILAG i

Beskrivelse af Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet I Lejre Kommune

i. Indledning
Det er hensigten, at arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet skal være en fuldt integreret del at

arbejdet i MED-udvalgene.

Hovedudvalget skal — i tæt samarbejde med MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper i
virksomheder og afdelinger — overordnet planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og
sundhedsarbejdet, så det løbende styrkes og udvikles, både hvad angår fysiske, psykiske og
sundhedsfremmende arbejdsmiljøfaktorer.

Lejre Kommunes overordnede arbejdsmiljøpolitik danner grundlag for, at Lejre Kommune
sætter sig mål for konkrete lndsatsområder og efterfølgende evaluerer disse.
Arbejdsmlljøpolltikken indeholder endvidere retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes

med arbejdsmiljøudvikling i udvalgene og på de enkelte arbejdspladser.

2. Hovedudvalgets opgaver vedr. a rbejdsmiljøarbejdet
Med henvisning til denne aftales § 5, kan der suppleres med følgende.

2.1 Det generelle arbejdsmiljøarbejde i Hovedudvalget

Hovedudvalgets opgaver vedr, arbejdsmiljø er følgende;
- planlægning, ledelse og koordinering at arbejdsmiijøarbejdet
- prioritere indsatsen på arbejdsmiljøområdet i gang årligt via en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

HU beslutter minimum to aktivIteter, der skal sikre, at den enstrengede struktur styrker og

effektiviserer funktionsvaretagelsen, udover hvad der er nævnt under punkt 2.2. om HU ‘5

arbejdsopgaver. Hovedudvalget beslutter hvilke metoder, der skal tages i anvendelse og

hvorledes der skal evalueres herpå. Eksempel på sådanne aktiviteter kan være udarbejdelse

af arbejdsmiljøregnskab eller projekt der nedsætter sygefraværet.

- Sikre rammerne for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet

- Udarbejde og vedligeholde plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning, herunder

sikre, at der eksisterer en oversigt over de enkelte arbejdsmiljørepræsentanter, og at denne

er tilgængelig for medarbejderne.

2.2. De konkrete aktiviteter og metoder I Hovedudvalget — sundhed og sikkerhed
Hovedudvalgets opgaver kan konkret beskrives som følger:

2.2.1 Politikker og retningslinjer
• sikre en overordnet arbejdsmiljøpolltik, som er gældende for hele kommunen, samt

drøftelse af processen og Implementeringen

• sikre en overordnet politik til forebyggelse af sygefravær samt drøftelse af processen

og implementeringen

24

MED-aftale for Lejre Kommune



• gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer om arbejdsmltjøforhold, der
hat betydning for hele kommunen

• sikre retningslinjer for kommunens samlede indsats for at identificere, forebygge og

håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress

• prioritering at indsatsomrder inden for arbejdsmIljøornrdet
Kommende indsatsområder aftales i HU i 4. kvartal

• evaluering at politikker og retningslinjer
Løbende og i overensstemmelse med de terminer, der er angivet i de enkelte
retningslinjer og politikker

2.2.2 Arbejdspladsvurdering
• overordnet tilsyn af at igangsætte udarbejdelse af APV samt overordnet procedure

herfor
Hvert 3. år

• overordnet revision af arbejdspladsernes APV, og p baggrund heraf kortiægning af
eventuelle gennemgående arbejdsmiljøprobtemer
Hvert 3. år

• p baggrund at bl.a. APV’er og arbejdsskadesopgørelse at udpege kommende
indsatsomrder og forelægge dem i økonomiudvalget I forbindelse med
budgetprocedure
Forelæggelse til økonomiudvalget følger tidspianerne for budgetprocedure.

2.2.3. Acbejdsskader
• vurdering af arbejdsskaderne

Der foreligges løbende opgørelse over arbejdsskader på HU-mødeme.

• vurdering af klig &srapport om arbejdsskader. Rapporten udarbejdes at
administrationen og udsendes til alle arbejdsmiijøgrupper.
.1 gang om året

2.2.4 Information og koordinering generelt
• at medvirke til at planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold

til kommunens arbejdsmlljøpolltik og vision samt til den gældende lovgivnings krav til

sikkerhed og sundhed

• årligt at behandle den overordnede status — og handlingsrapport for sikkerhed og
sundhed, og bl.a. med udgangspunkt heri at diskutere principielle spørgsmål vedr.
bl.a, økonomiske prioriteringer

• p et overordnet niveau at rådgive om løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål
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• overordnet sikring af rammerne for, at slkkerhedsgrupperne orienteres og ve)ledes om
arbejdet

• overordnet sikring af rammerne for tilstrækkelig og nødvendig oplæring af Instruktion
af ansatte

• Afholdelse af halvårsmøder med arbejdsmiljøgrupperne. Det tIlstræbes, at der til
halvårsmøderne, udover den sædvanlige dagsorden, arbejdes med et tema i relation til
de konkrete Indsatsområder — gerne med oplæg fra særlige sagkyndige

3. Centerudvalgets aktiviteter og metoder — sundhed og sikkerhed
Med henvisning til denne aftales § 5, kan der suppleres med følgende.

Centerudvalgenes opgaver er, af overordnet og generel karakter indenfor det ansvars- og
kompetenceområde, der er knyttet til centerchefen, at:

• medvirke i fastsættelse af retningslinjer for centerets arbejdstilrettelæggelse,
herunder at inddrage årsaftaler i virksomhedens arbejdstllrettelæggelse.

• drøfte forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold,
herunder budgetforhold.

• drøfte arbejdsmiljøspørgsmål en gang årligt

• planlægge og tilbyde den supplerende arbejdsmiljøuddannelse til
arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere indenfor de pågældende virksomheder.
Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er af i dags varighed, og følget af
arbejdsml ljøloven.

4. Lokaludvalgets aktiviteter og metoder - sundhed og sikkerhed
Med henvisning til denne aftales 5 5, kan der suppleres med følgende.

(Hvis arbejdsmlljøgruppen er integreret i Lokaludvalget varetager Lokaludvalget de
arbejdsopgaver, der er beskrevet under “arbejdsmiljøgrupperne”, samt de opgaver, som er
beskrevet i arbejdsm iljøioven for arbejdsmiljøg ruppec. Se også arbejdsmlljøloven)

4.1 Politikker og retningslinjer

• lokal udmøntning af overordnet arbejdsmiljøpolitik, samt drøftelse af processen og
implementeringen

• lokal udmøntning af overordnet politik til forebyggelse af sygefravær samt drøftelse af
processen og implementeringen
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• lokal udmøntning at retningslinjer om arbejdsmiljø, herunder indsatser i forhold til at
identihcere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress

• gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer om arbejdsmiljøforhold, der
har betydning for arbejdspladsen

• prioritering af lokale Indsatsområder inden for arbejdsmlljøområdet, og eventuelt
forslag til HU om større indsatsområder

• evaluering at politikker og retningslinjer på baggrund at igangsætning af
evalueringsforløb fra HU

4.2 Arbejdspladsvurdering
• igangsætte udarbejdelse af APV lokalt på baggrund at de overordnede procedure

herfor. Udarbejdelse at handleplan, iværksættelse at aktiviteter på baggrund heraf og

opfølgning på planen.

• evt, information til HU om særlige arbejdsmiljømæssige problemstillinger - på
baggrund af APV’erne

4.3 Arbejdsskader
• Vurdering af arbejdsskader sket på arbejdspladsen, og på baggrund heraf tage initiativ

til at iværksætte eventuelle forebyggende Indsatser

4.4 Information og koordinering generelt
• at medvirke til at planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på

arbejdspladsen i henhold til den gældende lovgivnings krav til sikkerhed og sundhed

• årligt at behandle den lokale arbejdsmiljøsituationen og med udgangspunkt heri at
diskutere principielle spørgsmål vedr. bLa. økonomiske prioriteringer

• overordnet sikring af de lokale rammer for tilstrækkelig og nødvendig oplæring at
instruktion af ansatte på arbejdspladsen

• sikre løbende dialog med HU, arbejdsmlljøgrupper og den daglige leder at
arbejdsmiljøarbejdet

5. Arbejdsmitjøgruppen

5.1 Arbejdsmiljøgruppens sammensætning og opgaver
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Lederen af en virksomhed skal sammen med den valgte arbejdsmiljørepræsentant danne en
arbejdsmlljøgruppe.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver er følgende:
- kontrol med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
- påvirkning af den enkelte til en adfærd, det fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed
- orientering af de ansatte om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerhed og
sundhed
- deltagelse I enhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltagelse i
a rbejdspladsvurderlng
- være kontakt mellem de ansatte og Hovedudvalget
- holde Hovedudvalget orienteret om arbejdsmiljømæssige problemer

Arbejdsmiljøgruppernes medlemmer skal følge de obligatoriske kurser, som følger
arbejdsmiljøloven.

Efter anmodning til den nærmeste leder, får arbejdsmiljørepræsentanten fornøden
tjenestefrihed uden løntræk til deltagelse I andre relevante kurser.

5.2 Arbejdsmlljøgruppernes aktiviteter og metoder — sundhed og sikkerhed
Arbejdsmlljøgruppens aktiviteter og metodebrug sker i tæt samarbejde og dialog med
Lokaludvalget. Lokaludvalget varetager de arbejdsopgaver, det er nedenfor beskrevet, samt
de opgaver, som et beskrevet i arbejdsmiljøloven for arbejdsmiljøgrupper. Se også
arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen.

5.2.1 Politikker og retningslinjer
• samarbejde med lokaludvalg om lokal udmøntning af overordnet arbejdsmiljøpolltik,

samt drøftelse af processen og lmplementerlngen

• samarbejde med lokaludvalg om lokal udmøntning af overordnet politik til forebyggelse
af sygefravær samt drøftelse af processen og Implementeringen

• samarbejde med lokaludvalg om lokal udmøntning af retningslinjer om arbejdsmiljø,
herunder Indsatser i forhold at Identificere, forebygge og håndtere problemet i
tilknytning til arbejdsbetinget stress

• samarbejde med lokaludvalg i forhold gensidigt at informere, drøfte og udarbejde
retningslinjer om arbejdsmlljøforhold, der har betydning for arbejdspladsen

5.2.2 Arbejdspladsvurdering
• sikre, at der udarbejdes APV, og at der med udgangspunkt i APV’erne laves

handlingsplan for
o hvordan og hvornår arbejdsmiljøproblemet løses
o hvilke aktiviteter der iværksættes
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o hvilke metoder der anvendes
o hvordan der løbende følges op p udfordringen

• løbende opfølgning p handlingspianen

5.2.3. Arbejdsskader
• Vurdering af arbejdsskader sket p arbejdspladsen, og p baggrund heraf tage Initiativ

til at iværksætte eventuelle forebyggende indsatser i samarbejde med MED-udvalg

• rådgivning i forhold til arbe]dsskadesanmeldelser samt interne undersøgelse af sagen
med henblik p forebyggelse

5.2.4. Information og koordinering generelt
• kontrol med, at arbejdsforholdende er sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt p

arbejdspladsen

• sikre at alle regler vedrørende arbejdsmlljøomrdet overholdes

• medvirke til at udvikle arbejdsmiljøet — fysisk og psykisk — p arbejdspladsen, samt
påvirke kolleger til en adfærd, der fremmer egne og andres sikkerhed og sundhed

• sikre at arbejdsmiljøproblemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse
forelægges et MED-udvalg, herunder evt. Hovedudvalg

• deltagelse I planlægning at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde

• sIkre at Instruktion af nye medarbejdere i forhold til sikkerhedsmæssige forhold finder
sted

• deltagelse i forbindelse med byggesager i relation til arbejdsmlljømæssige forhold

• deltagelse I halvrlige arbejdsmlljøgruppemøder

• det er arbejdsmiljøgruppens opgave til stadighed at sikre dialogen blandt
medarbejdere om et sikkert og sundt arbejdsmiljø p arbejdspladsen. Herunder
fremme forståelsen for betydningen af arbejdsmiljøet

6. Arbejdsmiljøleder

Daglig arbejUsmiljøleders opgaver er:
- at organisere og koordinere det samlede arbejdsmiljøarbejde i Lejre Kommune
- at holde Hovedudvalget orienteret om arbejdsmiljøarbejdet
- at iværksætte og gennemføre arbejdsmi ljøforbedrende initiativer
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- at yde konsulentbistand I afle arbejdsmlljøspørgsmål
- at arrangere kurser og konferencer for arbejdsmiljøorganlsationen
- at forestå Implementeringen af den vedtagne arbejdsmiljøpolitik

Daglige arbejdsmiljøleder udarbejder årligt:
- en opgørelse over og analyse af arbejdsulykker
- en plan for gennemførelsen af de af Hovedudvalget prioriterede indsatsområder for det

kommende år
- årlig arbejdsmi Ijøredegørelse

Ovenstående liste er ikke udtømmende

For yderligere uddybelse henvises til Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed- og
sundhed nr. 1181 af 15/10 2010.

For yderligere præcisering af arbejdsmlljøorganisationens opgaver se bilag 4.
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BILAG 2

ArbejdsnifljØuddannelse

Der er i arbejdsmiljølovens § 9 og tilhørende bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010
og At-vejledning F 3,7 fastsat regler om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af
arbejdsmll]øorganisationen. Dette bilag Indeholder aftaler om tilrettelæggelsen og
udmøntningen af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse I Lejre Kommune i medfør af
loven.

Af arbejdsmlljølovens § 9 fremgår det, at arbejdsmlljøuddannelsen udgør 3 obligatoriske
dage, og at der derudover skal tilbydes 2 supplerende dage.

Herudover fremgår det også af arbejdsmiljølovens § 9 at arbejdsmiljørepræsentanterne som
efteruddannelse skal tilbydes 1,5 dage for hvert funktionsår.

Af At-Vejledning F. 3.7. fremgår at “Den supplerende arbejdsmfljøuddannelse er et
supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Formålet med den supplerende
arbejdsmiljøuddannelse er at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsiedere I
Arbejdsmiljøorganisationen får en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres
kompetencer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer,
som er relevante for arbejdsmlljøarbejdet i virksomheden.”

HU har ansvaret for at fastlægge rammer for den supplerende uddannelse på de 2 dage og
efteruddannelsen på de 1,5 dag. Efteruddannelsens ene dag planlægges på centernlveau.

Det er dog aftalt, at den /2 dag af efteruddannelsen for AML og AMR består af et årligt
fællesmøde med fokus på et aktuelt og kompetencegivende tema på arbejdsmiljøområdet.
Efter at HU har fastsat rammer for både den supplerende uddannelse og efteruddannelsen
skal der i forbindelse med den årlige arbejdsmlljødrøftelse jf. § 5, stk.2 d, tages højde for
den konkrete planlægning.

Kompetenceudviklingspianen fastlægges ud fra de af HU’s fastsatte rammer og det enkelte
lokalområdes behov, og skal udarbejdes i forlængelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal indgå i kompetenceudviklingspianen.
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BILAG 3

Koordinering af valg at repræsentanter for de selvejende institutioner til Lejre

Kommunes CU

Idet der i rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO i bilag

10 fremgår, at der er krav om, at de selvejende institutioner indgår i kommunens MED
system, er der i MED-aftalen i Lejre Kommune indsat bestemmelse herom i § 4.

Tidspunktet for valget af ledelsesrepræsentanten til CU for de selvejende institutioner følger

valgtidspunkt fastsat I Lejre Kommunes MED-aftale 5 4 for øvrige.

Til CU vælges af de selvejende Institutioner også en arbejdsmiljgrepræsentant blandt de i
forvejen valgte.

Arbejdsmlljørepræsentanten til CU vælges hvert andet år på et koordineringsmøde for de
selvejende Institutioner.

Når valget har fundet sted, skal formanden for CU informeres om valget.

I forhold til antallet af repræsentanter følges principperne i KL og KTO/SHK’s supplerende

vejledning til Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse om arbejdsmiljø
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BILAG 4

Arbejdsmiljøorganisationens strategiske og operationelle opgaver

HU = Hovedudvalget

CU = Centerudvalg

LU = Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status

Lokaludvaig og personalemøder med MED-status, der refererer direkte

både de opgaver, der ligger i LU- og CU-regi

til HU, varetager

Opgave HU CU LU Bemærkning

Planlægge, lede og koordinere virksomhedens X

samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige

aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til

forebyggelse at risici.

Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. X

Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og X

sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og

vejledes herom.

Deltage i udarbejdelsen at virksomhedens X X X

arbejdspladsvurdering, herunder inddrage

sygefravær, under iagttagelse af gældende

forebyggelsesprindpper, ]f. bekendtgørelse om

arbejdets udførelse.

Deltage i fastsættelse at arbejdsmiljøorganisationens x

størrelse.

Rådgive arbejdsgiveren om løsning at sikkerheds- og x

sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan

arbejdsmiljø Integreres I virksomhedens strategiske
ledelse og daglige drift.

Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og x x x

sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og
sørge for at tå gennemført foranstaltninger, der

hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en

gang årligt udarbejde en samlet oversigt over

ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i

virksomheden.

Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse at x x x Ud fra et

de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. nærhedsprincip

33

MED-aftale for Lejre Kommune



Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig x

oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene

på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge

for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af

instruktionerne.

Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens X

kompetenceudvlklingsplan.

Sørge for udarbejdelse af en plan over x

arbejdsmiljøorganisationens opbygning med

oplysning om medlemmer, og sørge for, at de

ansatte bliver bekendt med planen. —

Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for x

sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når

der udføres arbejde på samme arbejdssted.

Når arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren, x

og arbejdsgiveren ikke følger rådet, har

acbejdsmiljøudvalget ret til en begrundelse herfor

inden for 3 uger.

Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de x

ansatte og til forebyggelse af risici. —

Deltage I planlægning af sikkerheds- og x

sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af

arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage

sygefravær, under iagttagelse af gældende

forebyggelsesprinclpper, jf. bekendtgørelse om

arbejdets udførelse.

Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og x

sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og X

Instruktion tilpasset de ansattes behov. —

Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og x

sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til

arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. —

Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen x

og andres sikkerhed og sundhed. —

Virke som kontaktled mellem de ansatte og x

arbejdsmiljøudvalget. —

Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige x

problemer, som arbejdsmiljøgruppen Ikke kan løse,

eller som er generelle for virksomheden, for

arbejdsrniljøudvalget. —
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BILAG 5

MED-organisation pt. 1. april
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LokaIudvIg

Lokaludvalg

LokIudvq

Loka(udvalg ]
Lokaludvalg ]

Lokaludv&g

Centerudvalg for
Dagtilbud (CD)

Centerudvalg for
Skoletilbud (CS)

Centerudvalg for
Velfærd & Omsorg(CVO)

Centerudvalg for
Social & Familie (CSF)

Centerudvalg for
Kultur & Fritid (CKF

Lokaludvalg for
Servicecenter Allerslev

Lokaludvalg for
Servicecentet Hvalso

Lokaludvalg for
Jobcenter

Lokaludvalg for Center
for Byg & Miljø

Lokaludvalg for Center
for Veje & Trafik

Petsonalernoder mcd MED-status
Center for Ejendomsd rift

Peron&emoder med MED-Status

Koncernsekretariatet
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