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Delforlig med KTO om trivsel og tryghed m.v. 

KL og KTO har fredag d. 8. februar 

2008 indgået et delforlig om trivsel og 

tryghed m.v. Delforliget er indgået 

under forudsætning af, at der opnås et 

samlet forlig. Se hele delforliget: Del-

forligsprotokollat, Aftale om trivsel og 

sundhed med bilag, Aftale om kon-

trolforanstaltninger og Aftale om ud-

viklingsmæssige aktiviteter. 

 

Med delforliget er der aftalt en række 

initiativer for at forbedre arbejdsmil-

jøet og styrke trivslen og sundheden 

på de kommunale arbejdspladser. 

 

Trivsel og sundhed 

Der er indgået en helt ny aftale om 

trivsel og sundhed på arbejdspladser-

ne, der skal skabe grundlag for for-

bedring og udvikling af de ansattes 

trivsel og sundhed på arbejdspladsen, 

styrke grundlaget for kommunernes 

forebyggelses- og fastholdelsesindsats 

samt skabe grundlag for at nedbringe 

sygefraværet. 

 

I aftalen har parterne implementeret 

trepartsinitiativerne vedr.: 

 MED-retningslinjer vedr. triv-

selsmålinger, handleplaner ifm. 

APV og opgørelse/opfølgning på 

sygefravær, 

 gennemførsel af trivselsmålinger 

hvert 3. år, 

 retningslinjer for handleplaner, 

hvis sådanne skal udarbejdes efter 

APV, 

 opgørelse af sygefravær på insti-

tutionsniveau samt 

 ret til sygefraværssamtale ifm. 

længerevarende fravær. 

 

Medindflydelses-/medbestemmelses-

systemet får en central rolle i arbejdet 

med trivsel og sundhed i kommuner-

ne. Ud over ovenstående skal der i 

det øverste medindflydelses- og 

medbestemmelsesudvalg aftales ret-

ningslinjer vedr. sundhed. Retnings-

linjerne skal have til formål at frem-

me en forebyggende indsats i forhold 

til medarbejdernes sundhed og ar-

bejdsmiljø og skal indeholde konkre-

te sundhedsfremmeinitiativer.  

 

For at understøtte arbejdet med de 

enkelte elementer i trivsels- og sund-

hedsaftalen og for at understøtte 

kommunernes fokus på medarbejder-

nes trivsel og sundhed, er temaet triv-

sel endvidere gjort til et særligt perso-

nalepolitisk indsatsområde, hvor der 

bl.a. er aftalt, at der skal udarbejdes en 

vejledning til  aftalen om trivsel og 
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sundhed, samt idé og inspirationsma-

teriale 

 

Endvidere er den europæiske aftale 

om vold, mobning og chikane imple-

menteret i trivsels- og sundhedsafta-

len. Der skal i medindflydelses-

/medbestemmelsessystemet aftales 

retningslinjer for arbejdspladsens sam-

lede indsats for at identificere, fore-

bygge og håndtere problemer i til-

knytning til forekomsten af vold, 

mobning og chikane i tilknytning til 

udførelsen af arbejdet. 

Tryghed m.v. 

Der er indgået en aftale om kontrol-

foranstaltninger, hvorefter arbejdsgi-

veren senest 6 uger inden iværksættel-

sen af kontrolforanstaltninger skal in-

formere de ansatte om iværksættelsen, 

herunder overvejelser om de drifts-

mæssige begrundelser, hvilke oplys-

ninger der tilvejebringes og håndterin-

gen af disse oplysninger. Hvis formå-

let med en forudgående information 

om iværksættelsen af kontrolforan-

staltninger forspildes eller tvingende 

driftsmæssige grunde er til hinder her-

for kan skal de ansatte informeres 

snarest efter iværksættelsen.  

Aftale om udviklingsmæssige 

aktiviteter 

Parterne har aftalt tre personalepoliti-

ske indsatsområder:  

 ”Trivsel” – der skal understøtte ar-

bejdet med de enkelte elementer i 

Aftale om trivsel og sundhed på 

arbejdspladserne og understøtte 

kommunernes fokus på medarbej-

dernes trivsel og sundhed.  

 ”Rekruttering” – der skal iværksæt-

te en langsigtet indsats for at kunne 

tilvejebringe den fornødne arbejds-

kraft i kommunerne fremover. 

 ”Medindflydelse på eget arbejde – 

ledelse og medarbejdere i dialog” – 

der bl.a. skal belyse, hvordan med-

indflydelse og ansvar for eget ar-

bejde kan øge kvalitet og ejerskabet 

til omstillingsprocesser. 

Til hvert indsatsområde nedsætter 

parterne en styregruppe og i  tilknyt-

ning til hver af de tre styregrupper 

nedsættes en gruppe (erfagruppe, tæn-

ketank e. lign.) af kommunale resurse-

personer, som efter behov bistår sty-

regrupperne i overvejelserne om rele-

vante aktiviteter inden for de enkelte 

indsatsområder. 

Oprettelse af kontaktudvalg i 

MED-kommuner 

Det er i MED-rammeaftalen blevet 

præciseret at der såfremt ikke samtlige 

personalegrupper i institutionen opnår 

repræsentation i MED-udvalget, kan 

oprettes et kontaktudvalg bestående af 

MED-udvalgets personalerepræsen-

tanter, samt en repræsentant for hver 

af de personalegrupper, der ikke er 

repræsenteret i MED-udvalget.  

Undersøgelse af mulighederne 

for at forbedre det lønstatisti-

ske materiale 

Overenskomstparterne vil senest me-

dio 2009 undersøge mulighederne for 

at forbedre det lønstatistiske materiale 

på såvel kommune- som på instituti-

onsniveau til brug for de lokale løn-

forhandlinger. 


