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BILAG 10. DE CENTRALE PARTERS FÆLLES VEJLEDNING OM INDGÅELSE 
AF LOKALE TR-AFTALER 

 
Nye muligheder 
Der er vide rammer for indholdet af de lokale aftaler for tillidsrepræsentanter (TR) og 
kun ganske få begrænsninger. En række grundlæggende rettigheder for og krav til 
TR’erne er det dog ikke muligt at fravige. 
 
De nye muligheder indebærer, at der for eksempel kan aftales: 

 betingelser for at kunne vælges til TR 
 længde af valgperiode 
 ny struktur for TR, FTR og suppleanter 
 ny arbejdsfordeling mellem TR, FTR og suppleanter 
 TR’ernes tidsforbrug 
 TR’ernes lønvilkår 
 vilkår for TR’s deltagelse i kurser, hverv og møder samt omfanget af aktiviteterne 

 
De lokale aftaler kan ikke fravige de generelle regler om: 

 TR-beskyttelse 
 TR’s og FTR’s grundlæggende arbejdsretlige rettigheder og pligter 
 hvordan TR’ere skal anmeldes 
 at elever og lærlinge ikke kan være TR 
 at regioner har pligt til at indbetale til AKUT-fonden 
 retstvistbestemmelserne 

 
 
Af § 16 i MED-rammeaftalen fremgår hvilke konkrete bestemmelser, der kan fraviges, 
og hvilke der ikke kan. 
 
Før forhandlingerne går i gang 
 
Initiativ til forhandlingerne 
Først og fremmest skal der være et ønske hos en faglig organisation, en arbejdsgiver eller 
begge parter om at få en lokal TR-aftale. Det er tilstrækkeligt, at den ene part anmoder 
om en forhandling – så skal der forhandles.  
 
Der er ingen problemer i, at flere organisationer forhandler samtidigt med en arbejdsgi-
ver. Alle parter skal dog være enige om, at det er en god idé. 
 
Niveau for forhandlinger og aftale 
Næste skridt er at blive enige om, på hvilket niveau forhandlingerne skal foregå. Altså 
om der skal forhandles på det øverste niveau i regionen eller længere nede i systemet. Og 
om aftalerne skal gælde for hele regionen, på forvaltningsniveau eller eventuelt kun for 
enkelte arbejdspladser eller afdelinger. 
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Det er den øverste ledelse i regionen, der sammen med de(n) forhandlingsberettigede 
(faglige) organisation(er) aftaler, på hvilket niveau forhandlingerne skal foregå, og på 
hvilke områder aftalerne senere skal gælde. 
 
Når parterne er enige om niveauet, kan de konkrete forhandlinger gå i gang. Er det ikke 
muligt at blive enige om niveauet (eller efterfølgende om indholdet i en lokal TR-aftale), 
er det fortsat de generelle TR-regler der gælder.  
 
Mange muligheder for lokal TR-aftale 
Der er flere forskellige måder at forhandle en lokal TR-aftale på. 
 
Først og fremmest afhænger forhandlingerne af, hvad den lokale TR-aftale skal inde-
holde, og på hvilke punkter den skal fravige de generelle bestemmelser. 
 
De konkrete forhandlinger kan også afhænge af, om der er indgået en MED-aftale eller 
ej, og om elementerne i det såkaldte TR-vilkårsprotokollat skal anvendes i forhold til den 
ønskede TR-aftale. 
 
På de følgende sider er kort beskrevet, hvilken procedure der kan anvendes i forskellige 
situationer. 
 
 
Lokale TR-aftaler i regioner med en lokal MED-aftale 
I regioner med en lokal MED-aftale kan de lokale parter i princippet anvende de nye 
muligheder på to måder: 
 
1. Der forhandles om en lokal TR-aftale uden opsigelse eller ændring af den eksiste-

rende MED-aftale. 
 
Da det alene er en lokal TR-aftale, der forhandles, berøres den lokale MED-aftale ikke. 
 
2. Den eksisterende MED-aftale opsiges, eller der fremsættes forslag om ændring af 

aftalen. 
 
Den lokale MED-aftale kan genforhandles således, at den lokale TR-aftale bliver inddra-
get i forhandlingerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det som udgangspunkt 
ikke er de samme lønmodtagerrepræsentanter, der forhandler henholdsvis MED-aftaler 
og lokale TR-aftaler. Der vil derfor ofte skulle gennemføres to selvstændige typer for-
handlinger. 
 
Denne fremgangsmåde bør kun vælges, hvis en eller begge parter vurderer, at den lokale 
TR-aftale har afgørende betydning for det øvrige indhold i MED-aftalen. 
 
Lokal TR-aftale i samspil med TR-vilkårsprotokollatet 
TR-vilkårsprotokollatet beskriver de vilkår og regler, der gælder for tillidsrepræsentan-
ters tidsforbrug til hvervet.  
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Forhandlinger om TR-vilkårsprotokollatet foregår således, at det er det øverste medind-
flydelses- og medbestemmelsesudvalg (hovedudvalget), der aftaler principperne for 
TR’ernes vilkår. Der skal forhandles og aftales principper.  
 
Disse principper skal danne baggrund for en forhandling mellem regionen og de enkelte 
overenskomstgrupper. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan 
ikke gennemføre denne opgave på organisationernes vegne. Ved disse forhandlinger skal 
der sikres en række forhold vedrørende TR’s arbejde og vilkår.  
 
Hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne, er ledelsen forpligtet til at sikre for-
holdene. 
 
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 drøftelse. 
 
Der er to måder at udarbejde en lokal TR-aftale i samspil med TR-vilkårsprotokollatet: 
 

 Parterne kan forhandle en lokal TR-aftale, hvor TR-vilkårsprotokollatet bliver 
indarbejdet som del af den lokale TR-aftale. På den måde bliver der kun én samlet 
aftale at forholde sig til. Det giver overblik, når aftalen skal anvendes og fortol-
kes. Hvis der skulle opstå uenighed om fortolkningen af en sådan aftale, skal pro-
cedurerne for tvisteløsning for lokale TR-aftaler følges.  

 
 Parterne kan forhandle en lokal TR-aftale for sig og en aftale i henhold til TR-

vilkårsprotokollatet for sig. Resultatet er to aftaler, som skal anvendes og fortol-
kes hver for sig. Hvis der skulle opstå uenighed om fortolkningen af en eller 
begge aftaler, har de to typer aftaler deres eget tvisteløsningssystem, som skal 
følges. 

 
Lokale TR-aftaler og løntillæg til tillidsrepræsentanter 
Også spørgsmål om funktions- og kvalifikationsløn kan indgå som en del af de nævnte 
aftaleformer. Funktions- og kvalifikationsløn til tillidsrepræsentanter forhandles i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter 
(bilag 8 til MED-rammeaftalen). 
 
Det fremgår af protokollatets § 3, at Aftaler om aflønning af tillidsrepræsentanter er om-
fattet af den enkelte organisations aftaleret, herunder tvisteløsningssystemet i lokal løn-
dannelse. 
 
Overvejelser og mulige måder at gribe opgaven an 
 
Det er en god idé at overveje følgende på forhånd: 
 

 Er der nogle af de tidligere ufravigelige TR-bestemmelser, som parterne gerne vil 
fravige ved at indgå en lokal TR-aftale? Og er fravigelserne så væsentlige, at den 
lokale MED-aftale søges ændret? 
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 Vil parterne forhandle en lokal TR-aftale og samtidig indarbejde elementerne i 
TR-vilkårsprotokollatet – eller foretrækkes de to ting forhandlet hver for sig? 

 Ønsker parterne at inddrage spørgsmål om funktions- og kvalifikationsløn til til-
lidsrepræsentanter i forhandlingerne om en lokal TR-aftale? 

 Er der andre elementer, f.eks. udfyldelse af generelle rammeaftaler, som parterne 
kunne tænke sig skulle indgå i en lokal ”TR-pakke” – eller foretrækker de at ad-
skille de forskellige regelsæt? 

 
Der er ikke kun tale om enten-eller muligheder, men om elementer, der kan anvendes 
hver for sig eller i kombination med hinanden. 
 
Da der er mange lokale forhandlingsmuligheder, er der også mange måder at gribe pro-
cessen an på. Hvis parterne på forhånd regner med at ville bruge alle de lokale forhand-
lingsmuligheder, kan opgaven f.eks. gribes således an: 
 
1. Kontakt mellem forhandlingsparterne med henblik på ønske om forhandling af TR-

spørgsmål. 
2. Aftale om principper om TR-vilkår i øverste medindflydelses- og medbestemmelses-

organ. 
3. Drøftelse af niveau for forhandlinger og aftaleindgåelse mellem forhandlingspar-

terne. 
4. Evt. forhandlinger på aftalte niveau(er). 
5. Evt. aftaleindgåelse på aftalte niveau(er). 
 
Hertil kan sideløbende eller efterfølgende evt. komme: 
6. Forhandlinger/genforhandlinger om en lokal MED-aftale og evt. aftaleindgåelse. 
7. Koordination med aftale i henhold til TR-vilkårsprotokollatet eller forhandlinger om 

udmøntning af TR-vilkårsprotokollatet. 
 
Parterne kan også vælge andre måder at gribe processen an på. Det afgørende er, at det 
overvejes, hvad formålet med processen er, og at parterne tilrettelægger processen i over-
ensstemmelse med formålet. 
 
Husk, at det af den lokale TR-aftale klart skal fremgå hvilke af de generelle TR-bestem-
melser, der erstattes af aftalen. 
 
Uenighed om fortolkning af lokal TR-aftale 
  
Opstår der uenighed om fortolkningen af en lokal TR-aftale, er det i første omgang de 
parter, som har indgået aftalen, der skal forsøge at finde en løsning. 
 
Er aftalen indgået på forvaltningsniveau eller institutionsniveau, er det altså her, at for-
tolkningsproblemerne skal søges løst. Tilsvarende hvis TR-aftalen er blevet indgået på et 
højere niveau i regionen. Så er det her, parterne i første omgang skal forsøge at rede 
trådene ud. 
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Er der forsat uenighed om fortolkningen, skal regionens øverste ledelse og den forhand-
lingsberettigede organisation forsøge at blive enige om en fortolkning. Lykkes det heller 
ikke - eller har de allerede prøvet, fordi det er dem, der har indgået aftalen – sendes sagen 
videre til de centrale parter. Dvs. henholdsvis Danske Regioner som sekretariat for RLTN 
og den relevante forhandlingsberettigede organisations hovedkontor. 
  
De centrale parter vil i første omgang forsøge at mægle. Hvis dette ikke lykkes, overtager 
de centrale parter sagen og søger at afgøre den. Sidste mulighed er, at sagen bliver afgjort 
ved en voldgift. 
 
Ændring eller ophør af lokal TR-aftale 
 
Der kan være flere gode grunde til, at den ene eller begge parter ønsker at opsige eller 
ændre en lokal TR-aftale. Aftalen er måske formuleret for bredt, er blevet forældet eller 
har vist sig ikke at fungere efter hensigten. 
 
Genforhandling kan ske både gennem en opsigelse og uden, at én eller begge parter op-
siger den eksisterende aftale.  
 
Hvis parterne genforhandler en lokal TR-aftale uden at opsige den eksisterende TR-af-
tale, og parterne ender med ikke at blive enige om en ny TR-aftale, så er det fortsat den 
gamle lokale TR-aftale, som gælder. 
 
Hvis parterne genforhandler en lokal TR-aftale og opsiger den eksisterende TR-aftale, 
og parterne ender med ikke at blive enige om en ny TR-aftale, så bortfalder aftalen, og 
det er så de generelle TR-regler, som gælder. 
 
En lokal TR-aftale kan naturligvis også opsiges uden genforhandling. 
 
Opsigelsesfristen på en lokal TR-aftale er på mindst tre måneder. Parterne kan i den lo-
kale TR-aftale aftale, at opsigelsesfristen skal være længere – men ikke kortere – end 3 
måneder. 
 
Det vil være en god idé, at den lokale aftale altid indeholder en opsigelsesbestemmelse. 
 
  


