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Valg til arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalgene for perioden 01.06.15 –
31.05.17
Så er det igen blevet tid til at de enkelte arbejdspladser skal afholde valg til arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalgene. Se tidsplanen for valget på HR-Portalen.
På HR-Portalen kan I læse hvilke opgaver de lokale arbejdsmiljøgrupper skal løse.
Der skal foretages valg /udpegning til:
 Arbejdsmiljøgrupper
 LokalMED
 SektorMED
 HovedUdvalget
Alle medarbejdere med minimum et ½ års ansættelse kan stille op til valg som medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.
I MED-aftalens bilag 7 (”MED strukturen i Høje-Taastrup Kommune”) kan I læse, hvordan de
enkelte centres MED- og arbejdsmiljøorganisation er bygget op, og hvor mange pladser der er
til henholdsvis medarbejderrepræsentanter, ledelsesrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere i lokaludvalgene og sektorudvalgene.
Arbejdsmiljøgrupper på daginstitutionsområdet
På daginstitutionsområdet skal der:
1. først vælges arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdspladsernes arbejdsmiljøgrupper og
2. derefter, fra arbejdsmiljøgrupperne, vælges arbejdsmiljørepræsentanter og udpeges arbejdsmiljøledere til områdernes lokaludvalg.
LokalMED
I skal som udgangspunkt vælge arbejdsstedets tillidsrepræsentanter som medarbejderrepræsentanter i LokalMED.
Hvis ikke alle pladser i LokalMED kan udfyldes med tillidsrepræsentanter, kan I vælge andre
medarbejderrepræsentanter. Hvis der er flere tillidsrepræsentanter end pladser, skal tillidsrepræsentanterne vælge iblandt sig.
I skal også vælge arbejdsmiljørepræsentanter og udpege arbejdsmiljøledere til lokaludvalget.
SektorMED og HovedUdvalg
Valg af medarbejderrepræsentanter til SektorMED og HovedUdvalget foretages af de forhandlingsberettigede organisationer.
I skal derfor ikke vælge medarbejderrepræsentanter hertil.
Men I skal vælge arbejdsmiljørepræsentanter og udpege arbejdsmiljøledere til SektorMED og
vælge arbejdsmiljørepræsentanter til HovedUdvalget.
SektorMED (centerchefen) igangsætter valg af arbejdsmiljørepræsentanter til SektorMED og
her skal I skal vælge blandt arbejdsmiljørepræsentanterne fra lokaludvalgene.
HR-Centret koordinerer valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HovedUdvalget. Herefter udpeger Direktionen arbejdsmiljølederne til HovedUdvalget.
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Det er kun arbejdsmiljørepræsentanterne fra SektorMED (og hvor der ikke er SektorMED, fra
lokaludvalgene), der kan stille op.
Valget af arbejdsmiljørepræsentanter til HovedUdvalget foregår
torsdag den 28. maj 2015, kl. 9.00 i rådhusets byrådssal.
Hvis I ønsker at stille op til valget, skal I meddele dette til HR-Centret,
Marianne Klug-Andersen Marianneklu@htk.dk senest den 8. maj 2015.
Suppleanter
I skal også vælge suppleanter for medarbejderrepræsentanterne i alle udvalg.
Suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter vælges kun til Lokaludvalg (der dækker flere arbejdsmiljøgrupper), SektorMED og HovedUdvalg og vælges blandt allerede valgte arbejdsmiljørepræsentanter.
På ledersiden bliver suppleanter udpeget.
Registrering
I hvert center er udpeget en ansvarlig for koordinering og opsamling af valg til arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalgene. De ansvarlige skal sørge for at:
- Opdatere HTKalle – MED-organisationen
- Opdatere adresselisten over arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere i Outlook
- Udfylde blanket til HR-Centret og evt. faglig organisation ved valg / genvalg af Arbejdsmiljørepræsentant

Spørgsmål omkring valget kan stilles til HR-Centret: Majbritt Fenger lokal 1861 eller Marianne
Klug-Andersen lokal 1877.
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