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medlemsorganisationerne 

 
  
 
 
 
 
 
 
Vedr.: Aflønning af tillidsrepræsentantsuppleanter under tillidsrepræsentantens 

fravær – forlig i faglig voldgift 
 
I maj 2013 har KTO afgivet klageskrift i en faglig voldgiftssag på KL’s område vedrø-
rende spørgsmålet om tillidsrepræsentantsuppleanters aflønning under tillidsrepræsentan-
tens fravær. Medlemsorganisationerne er tidligere blevet orienteret herom i brev af 31. 
maj 2013. 
 

./. Der er nu indgået vedlagte forlig i voldgiftssagen ved indgåelse af ”Protokollat om 
aflønning af tillidsrepræsentanter”, som i § 3 indeholder bestemmelse om aflønning af 
tillidsrepræsentantsuppleanter under tillidsrepræsentantens fravær. Af § 3 fremgår bl.a.: 

• Tillidsrepræsentantsuppleanter, som efter § 13, stk. 2, i Rammeaftale om medind-
flydelse og medbestemmelse indtræder i tillidsrepræsentanthvervet på grund af til-
lidsrepræsentantens længerevarende fravær, har ret til honorering i samme omfang 
og på samme vis som tillidsrepræsentanten, jf. protokollatets § 1.  

• Ret til honorering ved indtræden i tillidsrepræsentanthvervet opnås, når indtrædel-
sen i tillidsrepræsentanthvervet har haft en varighed på mindst 15 kalenderdage i 
sammenhæng. Hvis der er tale om indtrædelse i tillidsrepræsentanthvervet under 
tillidsrepræsentantens feriefravær, skal indtrædelsen i tillidsrepræsentanthvervet 
dog have en varighed på mindst 22 kalenderdage i sammenhæng.  

 
§ 3 ændrer ikke ved allerede indgåede lokale TR-aftaler i henhold til § 17, stk. 1 i Ram-
meaftale om medindflydelse og medbestemmelse eller § 11, stk. 1 i Aftale om tillidsre-
præsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, som eksplicit tager stilling til funktions-
løn til tillidsrepræsentantsuppleanten. 
 
Protokollatet træder i kraft 1. november 2014 og indsættes ved førstkommende revision 
af rammeaftalen som bilag til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Pro-
tokollat af 21. maj 2008 mellem KL og KTO om aflønning af tillidsrepræsentanter ophæ-
ves samtidig hermed. 
  
Protokollatet finder ligeledes anvendelse i sager, hvor der er indgået suspensionsaftaler, 
og som afventer udfaldet af nærværende voldgiftssag, og i sager, der er rejst i perioden 
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fra den 27. juni 2011, og hvor det på anden vis kan dokumenteres, at der afventes et ud-
fald af nærværende voldgiftssag – fx i form af et uenighedsreferat. 
 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Eva 
Agerlin på tlf. nr. 3347 0615 eller pr. e-mail ea@forhandlingsfaellesskabet.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                         Eva Agerlin 
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