
 
  
  

Side 1 

Protokollat vedrørende vilkår for 
(fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i 
forbindelse med hvervets udførelse 
KL 
Amtsrådsforeningen 
Københavns Kommune 
Freder iksberg  Kommune 
Kommunale  Tjenestemænd og Overenskomstansat te  

 



 
  
  

Side 2 
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 til-
lidsrepræsentantens normale arbejdsopgaver, når denne er fraværende for at udøve 
sit hverv – inddrages. 

2. Der skal i (amts)kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg 
indgås aftale om principper for tillidsrepræsentanternes vilkår på baggrund af om-
fanget af tillidsrepræsentantens forhandlings- og aftalekompetence og øvrige opga-
ver. 
Disse principper skal danne grundlag for en forhandling med (lokale) repræsentan-
ter for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r), så det sikres: 

• At der sker den nødvendige arbejdstilrettelæggelse og tages de nødvendige nor-
meringsmæssige hensyn i forbindelse med tillidsrepræsentanternes varetagelse 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 eller 
store geografiske afstande. 

• At tillidsrepræsentanten har mulighed for via tilgængeligt udstyr på arbejdsplad-
sen – f.eks. IT-udstyr og internetopkobling - at kunne varetage sine arbejds-
pladsrelaterede tillidsrepræsentantopgaver forsvarligt. 

3. Spørgsmålet om særlige uddannelsesaktiviteter for tillidsrepræsentanten, herunder 
faglig efteruddannelse under hvervet og i forbindelse med hvervets ophør drøftes, 
idet varigheden af hvervet og omfanget af tillidsrepræsentantens opgaver indgår i 
vurderingen af behovet for og omfanget af eventuel (efter)uddannelse. 

4. I den udstrækning, tillidsrepræsentanter ud over hvervet som tillidsrepræsentant 
også varetager bredere opgaver for sine kolleger i (amts)kommunen, kan det yderli-
gere drøftes, om der skal etableres et frikøb fra den faglige organisations side. 

København, den 21. januar 2003 
For 
KL 
Kjeld Hansen 
Kent Lassen 
 
For 
Amtsrådsforeningen 
Benny C. Hansen 

 



 
  
  

Side 3 
Per Korshøj 
 
For 
Københavns Kommune 
Jan Tønners 
Jørgen Tejlgaard Pedersen 
 
For 
Frederiksberg Kommune 
Lars Due Østerbye 
Lis Kristina Frank 
 
For 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
Connie Kruckow 
Signe F. Nielsen 

 


