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1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale 

Bilag 1: MED-organisationens struktur 

Hovedudvalget: 

Der udpeges 10 medarbejderrepræsentanter, samt suppleanter for disse. Pladserne i 
Hoved MED-udvalget fordeles mellem organisationerne, i forhold til det reelle antal 
medarbejdere. 

Desuden vælges 4 arbejdsmiljørepræsentanter til udvalget. Følgende 4 
arbejdsmiljøområder skal være repræsenteret: Pleje/specialinstitutioner, Skoler, 
Børneinstitutioner/dagpleje  og Kontor.  

Kontaktudvalg: 

På medarbejdersiden nedsættes et Kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af 
Hovedudvalgets medlemmer, suppleanter til Hovedudvalget og repræsentanter fra de 
organisationer, der ikke er repræsenteret i Hovedudvalget. 

Kontaktudvalget holder som hovedregel møde inden Hovedudvalgsmøderne. 

Sektor MED-udvalg 

Der nedsættes sektor MED-udvalg i henhold til organisationsdiagram, se Intranettet under 
Vores kommune. 

Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være 
repræsenteret i udvalget. Det er således vigtigt, at der sker en bred repræsentation af 
personalegrupperne, men grupperne skal ikke alene repræsenteres efter deres størrelse.  

Ved valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Sektor MED-udvalg, skal pladserne fordeles så 
en bred repræsentation af arbejdsmiljøområder sikres.  
 
Sektor MED-udvalgenes medarbejdersammensætning: 

Sektor MED for: LO* OAO FTF* AC* AMR** 

Økonomidirektør 
og CETS 

3 1 1 2 

Børn og unge 3 4  2 

Social og 
sundhed 

5 4  2 

Kultur, erhverv 
og udvikling 

2 2 1 2 

*Der udpeges suppleanter for hver af disse. 

** Arbejdsmiljørepræsentant vælges blandt alle AMR på området. 
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Direktøren i Sektor MED-udvalget er ”født” formand for udvalget. Direktøren udpeger 
øvrige ledelsesrepræsentanter, der om muligt repræsenterer de forskellige 
afdelinger/distrikter og stabe. 

Næstformanden for Sektor MED vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i 
Sektor MED-udvalget. 

Sektor MED-udvalget afholder 2 årlige møder med alle arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Afdelings MED-udvalg: 

Der nedsættes afdelings MED-udvalg i henhold til organisationsdiagram, se Intranettet 
under Vores kommune. 

Antallet af udvalg skal afspejle organisationens opbygning. 

Afdelings MED-udvalg på Social og Sundhedsområdet: 

 

Afdelings MED 
for: 

LO* OAO FTF* AC* AMR** 

Socialafdelingen 3 2  1 

Sundhed og 
forebyggelse 

1 2 1 1 

Plejecenter Vest 2 1  1 

Hjemmepleje 
Vest 

2 1  1 

Plejecenter Øst 2 2  1 

Hjemmepleje Øst 2 2  1 

Myndigheds-
afdelingen*** 

   1 

*Medarbejderrepræsentanter udpeges af organisationerne. Der udpeges suppleanter for 
hver af disse. 

** Arbejdsmiljørepræsentant vælges blandt alle AMR i afdelingen. 

*** Udvalget sammensættes repræsentativt.  

På de øvrige direktørområder er der i afdelingerne oprettet lokale MED udvalg eller der 
afholdes personalemøde med MED-status. 

Afdelingschefen  er ”født” medlem og formand for Afdelings MED-udvalget. 
Afdelingschefen udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter, der om muligt repræsenterer de 
forskellige arbejdspladser i afdelingen. 

Næstformanden for Afdelings MED-udvalget vælges af og blandt medarbejder-
repræsentanterne i Afdelings MED-udvalget. 
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Hver side i Afdelings MED-udvalget kan udpege suppleanter i et antal, der højest kan 
være lig antallet af medlemmer på den pågældende side. 

Lokale MED-udvalg/Personalemøder med MED-status (P-møder): 

På lokale arbejdspladser hvor der ikke oprettes lokale MED-udvalg, skal medarbejdernes 
medbestemmelse og medindflydelse tilgodeses gennem personalemøder med MED- 
status, efter lokal aftale mellem leder og tillidsvalgte. Ved uenighed oprettes MED- udvalg.  

Lokale MED udvalg sammensættes af ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter på arbejdspladsen. 

På lokale arbejdspladser hvor der ikke er valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljø-
repræsentant, kan medarbejderne vælge en medarbejderrepræsentant til at varetage de 
opgaver og funktioner som en tillidsvalgt/næstformand ellers ville varetage i et MED 
udvalg/Personalemøde med MED–status.  

Den valgte medarbejderrepræsentant har samme vilkår som øvrige tillidsvalgte. 

Arbejdsmiljørepræsentantstrukturen i aftalen: 

Der kan vælges 1 arbejdsmiljørepræsentant pr. arbejdsplads/institution/afdeling/ 
underafdeling. 

Ved arbejdspladser med under 10 medarbejdere opfordres der til, at man vælger en 
arbejdsmiljørepræsentant der dækker flere geografiske områder. Det skal sikres: 

  at arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i den pågældende 
(under)afdeling eller på det pågældende arbejdsområde 

 Det skal være muligt at få kontakt med arbejdsmiljørepræsentanten i dagligdagen 

  at arbejdsmiljørepræsentanten skal kunne dokumentere minimum 2 årlige besøg i 
de afdelinger som arbejdsmiljørepræsentanten dækker 

  arbejdsmiljørepræsentanten skal medvirke i planlægningen/udarbejdelsen af APV 
på de afdelinger som arbejdsmiljørepræsentanten dækker 

 Der skal aftales vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter. Se vejledning til vilkårsaftaler 
på http://intranet.svendborg.dk/  

http://intranet.svendborg.dk/

