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BILAG 9. PROTOKOLLAT VEDRØRENDE VILKÅR FOR (FÆLLES)TILLIDS-
REPRÆSENTANTERS TIDSANVENDELSE I FORBINDELSE MED HVERVETS 
UDFØRELSE (TR-VILKÅRSPROTOKOLLATET) 

 
1. Parterne er enige om, at den øgede decentralisering af løndannelsen og udbredelsen 

af personalepolitiske instrumenter har givet og vil give tillidsrepræsentanterne flere 
og mere tidskrævende opgaver. Disse øgede opgaver medfører, at vilkårene for til-
lidsrepræsentanternes tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse løbende 
overvejes med henblik på at sikre den enkelte tillidsrepræsentant den nødvendige 
og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet. Som en naturlig del af overvejelserne 
bør hensynet til tillidsrepræsentantens arbejdsplads – herunder også varetagelsen 
af tillidsrepræsentantens normale arbejdsopgaver, når denne er fraværende for at 
udøve sit hverv – inddrages. 

 
2. Der skal ske en forhandling om tillidsrepræsentanters vilkår med (lokale) repræ-

sentanter for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r).  
   
  BEMÆRKNING: 

Der kan i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftales 
principper for tillidsrepræsentanters vilkår på baggrund af omfanget af til-
lidsrepræsentantens forhandlings- og aftalekompetence og øvrige opgaver.  
 
Hvis det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg har aftalt prin-
cipper for tillidsrepræsentanters vilkår, danner disse grundlag for forhand-
ling med (lokale)repræsentanter for de(n) pågældende overenskomst-
gruppe(r).  

 
Det skal gennem forhandlingen sikres: 

 At der sker den nødvendige arbejdstilrettelæggelse og tages de nødvendige 
normeringsmæssige hensyn i forbindelse med tillidsrepræsentanternes vare-
tagelse af hvervet. 

 At der sker en afklaring af, hvor megen tid (udover akut opståede situationer) 
der anvendes til tillidsrepræsentanthvervet. 

 At tillidsrepræsentanten har mulighed for kontakt med de medarbejdere, som 
den pågældende repræsenterer, f.eks. i tilfælde af skiftende arbejdssteder el-
ler store geografiske afstande. 

 At tillidsrepræsentanten har mulighed for via tilgængeligt udstyr på arbejds-
pladsen – f.eks. IT-udstyr og internetopkobling - at kunne varetage sine ar-
bejdspladsrelaterede tillidsrepræsentantopgaver forsvarligt. 

 
Hvis én af de lokale parter vægrer sig ved at indgå i reelle forhandlinger, kan den 
anden part anmode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal drøf-
telse. 
 

  




