
Linje 4 - MED og rammeaftaler   
 

Linjens faglige fokus er MED-rammeaftalen. Der vil være fokus på MED-udvalgets ret til information og 

drøftelse på retningslinjer for procedurer og på de aftaler, som Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne 

har indgået og som helt eller delvist skal udfyldes af MED-udvalget.    

På kurset arbejdes der med niveauerne over arbejdsplads-MED, og der lægges stor vægt på vidensdeling af 

erfaringer fra din og de øvrige deltageres kommune/region.   Der vil på dele af kurset være mulighed for 

differentieret undervisning i forhold til, hvilke erfaringer og behov du og de øvrige deltagere har.  Linjens 

undervisere er forbundets faglige eksperter på området samt en underviser fra FOA TR.   

 

Udbytte   

Du arbejder med følgende:   

 Hvilke regler, der gælder for arbejdsgivernes pligt til at informere og drøfte spørgsmål med 

medarbejderrepræsentanterne, for at du kan føre brud på reglerne videre og forholde dig til 

brudsager i hovedudvalget.   

 Retningslinjer for procedurer, der er med til at styre om hvad, og hvornår MED-udvalget skal 

inddrages, for at du kan sikre, at inddragelsen finder sted.   

 De aftaler, der bl.a. skal udfyldes af MED-udvalget, herunder gode eksempler og værktøjer, for at du 

kan arbejde med dette lokalt.   

 Hvordan du kan få medarbejdersidens informationsveje og inddragelse af baglandet til at fungere 

bedst muligt.   

 Hvordan du bedst udnytter MED-systemet i sammenhæng med andre indflydelsesveje til at få mest 

mulig indflydelse på ledelsens beslutninger.   

Målgruppe   

FTR, TR og AMR med plads i et overordnet MED-udvalg.    

 

Linjens målgruppe løser (nogle af) følgende opgaver i FTR-skemaet og vil på linjen kunne udvikle deres brug 

af MED i opgaverne:   

 Lære TR at bruge MED-systemet   

 Deltage i udarbejdelse af personalepolitikker i MED og arbejdsgrupper   

 Drøfte budgetter, besparelser, styring og strukturændringer i MED og evt. arbejdsgrupper  

 Drøfte kompetenceudvikling i MED   

 Drøfte arbejdsmiljø og trivsel i MED og arbejdsgrupper   

 Drøfte håndtering af sygefravær i MED   

 Støtte TR i at få den nødvendige tid/vilkår   

 Opbygge mødefora til inddragelse af det overordnede MED-udvalgs bagland.   

 


