
Forretningsorden for L-MED-udvalget for Børnehandicapområdet 
Aabenraa – Børnehuset Lille Kolstrup og Børneinstitutionen Posekær 
 
L-MED-udvalget omfatter enhederne 
 
Børnehuset Lille Kolstrup og  
Børneinstitutionen Posekær 
 
L-MED-udvalget er et enstrenget system. 
 
L-MED-udvalgets sammensætning 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
-   1 repræsentanter for LO-området 2 tillidsrepræsentanter blandt de 2 enheders til-

lidsrepræsentanter  
-   1 repræsentant for FOA 1 tillidsrepræsentant/repræsentant fra TAP (HK, 

SOS, pedel, rengørings- og husassistenter) 
-   1 repræsentant fra FTF området Fysioterapeuter, social- og sundhedsassistent og 

køkkenleder 
-   2 arbejdsmiljørepræsentanter Blandt de 2 enheders arbejdsmiljørepræsentanter 
 
Ledelsesrepræsentanter: 
-   1 institutionsleder (formand) 
-   2 afdelingsledere  
 
Der skal sikres valg af personlige suppleanter til alle poster. 
Ledelsesrepræsentanterne vælger en suppleant for formand ved dennes forfald. 
TR-medlemmet i udvalget indtræder som suppleant for næstformand ved dennes forfald.   
Når et medlem rejser indtræder den nye TR eller AMR, der bliver valgt i enheden. 
 
Formandskabet 
1. Det påhviler formanden og næstformanden at sikre, at dagsorden og evt. bilag er medlemmer-

ne i hænde senest 14 dage før mødet i L-MED-udvalget. 
2. Det påhviler formanden, at referatet fra mødet udsendes senest 2 uger efter mødet. 
3. Der udarbejdes mødekalender for 1 år ad gangen. 
 
Ordstyrerfunktionen 
1. L-MED-udvalget vælger på hvert møde, hvem der skal være ordstyrer på det følgende møde. 
2. Ordstyreren leder mødet og sikrer, at alle medlemmer af udvalget bliver hørt. 
3. Ordstyreren formulerer ved afsluttende behandling af de enkelte dagsordenspunkter L-MED-

udvalgets konklusion vedrørende det gældende punkt. 
 
L-MED-udvalgets medlemmer 
1. Det påhviler samtlige deltagere at bidrage til, at de enkelte sager bliver tilstrækkelig belyst og 

får en korrekt behandling. 
2. Det påhviler samtlige deltagere i L-MED-udvalget at drage omsorg for, at en sag, som ikke er 

færdigbehandlet, videreføres på det/de følgende L-MED-udvalgsmøder. 
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Dagsorden 
1. Punkter til dagsorden skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 3 uger før 

mødet. 
2. Formand og næstformand udarbejder dagsorden. 
3. Dagsordenen har følgende faste punkter: 

1. Godkendelse af sidste mødes referat. 
2. Nyt fra arbejdsmiljørepræsentanterne 
3. Nyt fra tillidsrepræsentanter 
4. Budget/regnskab 
5. Gensidig orientering. 
6. Punkter til kommende møder 
7. Ordstyrer og referent ved næste møde. 
L-MED-udvalget afholder mindst 4 årlige møder.  

 
Referater og dagsordener 
1. Der udarbejdes referat fra hvert møde. Referatet indeholder de på dagsordenen optagne sager, 

fremsatte forslag og ændringsforslag samt de trufne indstillinger.  
2. Referatet udsendes senest 2 uger efter mødet. 
3. Referatet under skrives af formand og næstformand. 
4. Referater og dagsordner udsendes via mail med oplysning om, at materialet ligger tilgænge-

ligt i L-MED-mappen på intranettet til lederne, L-MED-medlemmer samt til orientering i en-
hederne generelt og til Aabenraa Kommune. 

 
Regelsæt 
1. L-MED-udvalget følger de til enhver tid gældende regler for L-MED-udvalg i Aabenraa 

Kommune. 
2. L-MED-udvalgets arbejde og dets konklusioner skal være i overensstemmelse med institutio-

nernes pædagogiske og personalepolitiske mål. 
3. Institutionslederen er formand for L-MED-udvalget. 
 
Formøder 
1. Der afholdes formøder. Parterne tilrettelægger selv afholdelse m.v. 
 
Nedsættelse af underudvalg og deres kompetence 
1. Nedsættelse af underudvalg og deres kompetence drøftes i L-MED-udvalget. 
 
 
Vedtaget på LMED-møde den 13. marts 2007 
 
Rev.: 15. november 2013 
 


