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1. Aftalens parter 

Mellem parterne 

Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 

og 

FOA, DSR, DF, ETF, 3F, DM, HK, DJØF og KE 

indgås følgende aftale om tillidsrepræsentanter for personale omfattet af aftaler og 
overenskomster på Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs område. 

2. Almene vilkår for tillidsrepræsentantarbejde i Magistratsafdelingen for Sundhed 
og Omsorg 

Parterne henviser indledningsvis til "Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse" - i 
det følgende omtalt som "MED-rammeaftalen" - indgået mellem KL og KTO samt tilsvarende 
aftale indgået mellem KL og SHK. 

Parterne tilkendegiver, at sigtet med nærværende aftale er at udfylde disse 
rammebestemmelser. 

2.1 Valg af tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant 

I henhold til MED-rammeaftalens § 10 kan der på hver institution vælges én 
tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. 

I henhold til MED-rammeaftalens § 12 kan det mellem parterne aftales, at der vælges én 
fællestillidsrepræsentant af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter for forskellige 
overenskomstgrupper. 

Det er ligeledes muligt - i henhold til § 12, stk. 5 - at aftale, at der for en 
overenskomstgruppe, der har 2 eller flere tillidsrepræsentanter vælges en 
fællestillidsrepræsentant. Denne fællestillidsrepræsentant skal i givet fald have 
ansættelsesmæssig tilknytning til magistratsafdelingen. 

2.2 Tid til tillidsrepræsentantarbejde 

Parterne er enige om, at dygtige og kompetente tillidsrepræsentanter er en meget væsentlig 
forudsætning for, at det daglige samarbejde i magistratsafdelingen kan virke optimalt på alle 
niveauer. 

Parterne er derfor også enige om, at der skal afsættes den fornødne tid til varetagelsen af 
hvervet. 
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MED-rammeaftalens bestemmelser om frihed til tillidsrepræsentanter er gældende^ 

Det forudsættes, at der er den fornødne tid til tillidsrepræsentantens rådighed i henhold til 
regelsættet for tillidsrepræsentanter m.v. Til varetagelse af tillidsrepræsentanthvervet 
afsættes som beregningsprincip 5,5 timer pr. år pr medarbejder, der er omfattet af en 
basisoverenskomst mellem KL og de organisationer nævnt i punkt 1. 

I tilfælde af, at en tillidsrepræsentant repræsenterer flere lokalområder eller afdelinger, 
forudsættes det, at der aftales refusion for tid, kørsel m.v., således at de lokalområder eller 
afdelinger, der repræsenteres, bidrager økonomisk til det lokalområde eller den afdeling, 
vedkommende tillidsrepræsentant er ansat på eller i. 

For tillidsrepræsentanter kan der indgås aftale om kørselsordning i henhold til bestemmelserne 
i "Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser" mellem KL 
og KTO/SHK. Det forudsættes, at der er tale om internt tillidsrepræsentantarbejde. Parterne 
henviser i denne forbindelse tillige til bemærkningerne til MED-rammeaftalens § 14, hvoraf 
bl.a. fremgår: 

"Der ydes medarbejderrepræsentanten transportgodtgørelse ved hvervets udførelse, 
såfremt den pågældende medarbejderrepræsentants område omfatter flere adskilte 
arbejdssteder". 

Transportgodtgørelsen ydes efter de høje takster. 

I overensstemmelse med MED-rammeaftalens § 14 vedrører den afsatte tid i aftalen alene 
tillidsrepræsentantens arbejde (institutionsinternt tillidsrepræsentantarbejde). 

Det præciseres, at udgangspunktet er, at der afsættes den fornødne tid til tillidsrepræsentant-
hvervet. Parterne forventer, at tillidsrepræsentanterne og afdelingens ledere er aktive 
medspillere i det lokale og centrale samarbejde. 

Det medfører, at der periodevis må påregnes ekstraordinært forbrug af tid til hvervet, f.eks. i 
forbindelse med udmøntning af personalepolitikken, lønforhandlinger, ekstraordinært mange 
sygesamtaler, omstruktureringer, ombygninger, deltagelse i særlige arbejdsgrupper, 
ansættelsessamtaler m.v. 

Det præciseres, at ovenstående ramme er en beregningsmæssig norm. 

2.2.1 Institutionsintern tillidsrepræsentantvirksomhed 

Institutionsintern tillidsrepræsentantvirksomhed omfatter ifølge MED-rammeaftalens §11 bl.a. 
følgende: 

• Deltagelse i lokale MED-udvalgsmøder i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 
• Deltagelse i lokale eller centrale lønforhandlinger i Magistratsafdelingen for Sundhed og 

Omsorg. 
• Deltagelse i lokale eller centrale forhandlinger i Magistratsafdelingen for Sundhed og 

Omsorg om løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt. 

Parterne forventer, at tillidsrepræsentanterne og magistratsafdelingens ledere er aktive 
medspillere i det lokale og centrale samarbejde. 

Parterne er enige om at fremhæve, at tillidsrepræsentanten skal inddrages i forbindelse med 
organisatoriske ændringer, nyansættelser m.v., jfr. MED-rammeaftalens bestemmelser. 
Inddragelsen skal ske på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at der 

Side 2 af 7 



er gode muligheder for en grundjg drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan 
indgå i grundlaget for beslutningerne. 

2.2.2 Institutionsekstern ti l l idsrepræsentantvirksomhed, herunder uddannelse m.m. 

Parterne prioriterer uddannelsesmulighederne for tillidsrepræsentanter særdeles højt. En 
forudsætning for at kunne fastholde dygtige og kompetente tillidsrepræsentanter er, at der 
bl.a. gives tid til den relevante uddannelse, og parterne er derfor enige om, at der vises 
imødekommenhed ved bevilling af tjenestefrihed med løn, j f r . (515, stk. 2) i henhold til 
reglerne for finansiering fra AKUT-fonden, til deltagelse i institutionseksternt 
tillidsrepræsentantarbejde, herunder tillidsrepræsentantkurser og anden faglig uddannelse, der 
er relevant for varetagelsen af tillidsrepræsentantarbejdet. Refusionen kan anvendes til 
erstatningsarbejdskraft. Hvis der - helt ekstraordinært - ikke skønnes at være mulighed for at 
give frihed til deltagelse heri, forudsættes det, at der gives skriftlig begrundelse. 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg praktiserer ordningen således, at der gives 
tjenestefrihed med løn, og efterfølgende indhenter det lokale tjenestested refusion fra AKUT -
fonden via den forhandlingsberettigede organisation. 

Parterne har aftalt, at regningen med den beregnede refusion skal indsendes til den 
forhandlingsberettigede organisation inden for en frist på 3 måneder efter det eksterne 
tillidsrepræsentantarbejde. 

Parterne er opmærksomme på, at afgåede tillidsrepræsentanter i forbindelse med afgang kan 
have behov for særlige efteruddannelsestilbud/faglig ajourføring og derfor skal de lokale 
arbejdssteder i samarbejde med den afgåede tillidsrepræsentant tage initiativ t i l , at der 
lægges særlige udviklingsplaner for både afgående og afgåede tillidsrepræsentanter, samt at 
spørgsmålet drøftes løbende i de lokale udviklingssamtaler. 

2.3 Udlevering af relevante oplysninger vedrørende løn- og arbejdsvilkår 

Tillidsrepræsentanter har ret til at få alle relevante oplysninger vedrørende løn- og 
arbejdsvilkår for de medarbejdere vedkommende repræsenterer, herunder en liste over de 
ansatte. 

Parterne er enige om at bede lokalcentrene og de lokale tillidsrepræsentanter om at være 
opmærksomme på, at det vil være god forhandlingsskik at udlevere yderligere 
eventuelle lønoplysninger eller andet materiale, således at begge parter har adgang til de 
samme oplysninger i forbindelse med de lokale lønforhandlinger, j f r . HovedMEDudvalgets 
beslutning af 2 1 . september 2005. 

2.4 Aflønning for t i l l idsrepræsentant-arbejde j 

Parterne er opmærksomme på, at tillidsrepræsentanter ofte ikke har mulighed for at varetage i 
funktioner eller erhverve jobmæssige relevante kvalifikationer på lige fod med de kolleger, den i 
pågældende er tillidsrepræsentant for, og at tillidsrepræsentanterne derfor også kan have j 
problemer med at opnå en lønudvikling på lige fod med de medarbejdere, den pågældende j 
repræsenterer, f.eks. ved lønforhandlinger. j 

j 

I overensstemmelse med MED-rammeaftalens bilag 1 har parterne derfor aftalt følgende om ! 
lønvilkår for tillidsrepræsentanter: j 
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1) Tillidsrepræsentanter, som repræsenterer 5-9 medarbejdere, ydes et pensionsgivende 
tillæg på 8.000,00 kr. pr. år (31.3. 2000 niveau) - 9.100,00 kr. pr. år (01.01.06 - niv.; 
SHK). 

2) Tillidsrepræsentanter, som repræsenterer 10 - 49 medarbejdere, ydes et pensionsgivende 
tillæg på 11.000,00 kr. pr. år (31.3.2000 niveau) - 12.500,00 kr. pr. år (01.01.06 - niv.; 
SHK). 
Med virkning fra den 1. april 2010 forhøjes tillægget til 12.000,00 kr. pr. år (31.03.00 
niveau) - 13.700,00 kr. pr. år (01.01.06 - niv.; SHK). Forhøjelsen er omfattet af 
udmøntningsgarantien inden for de respektive kar. 

3) Tillidsrepræsentanter, som repræsenterer 50 eller flere medarbejdere ydes et 
pensionsgivende tillæg på 16.000,00 kr. pr. år (31.03.00 niveau) - 18.200,00 kr. pr. år 
(01.01.06 - niv.; SHK) 

Tillægget ydes først med virkning fra den 1. april 2010, og det er omfattet af 
udmøntningsgarantien inden for de respektive kar. 

Parterne forudsætter, at alle tillidsrepræsentanter har forhandlings- og aftalekompetence efter 
senest 6 måneder, og at lokale tillidsrepræsentanter naturligvis kan vælge at bede 
fællestillidsrepræsentanten eller sin organisation om at bistå sig ved forhandlingen. En 
organisation kan i ekstraordinære situationer fratage en tillidsrepræsentant forhandlings- og 
aftalekompetencen. Den pågældende oppebærer herefter ikke den under 1), 2) eller 3) 
nævnte funktionsløn. 

Med henvisning til rammeaftalens bilag 1 præciseres det, at tillæggene ydes som et 
funktionsløntillæg, der gives som kompensation for funktionens omfang, samt for eventuel 
manglende lønudvikling for erhvervede kvalifikationer. 

Funktionstillæggene forudsættes ydet som et midlertidigt funktionstillæg, således at tillægget 
bortfalder automatisk, når hvervet som tillidsrepræsentant ophører. Med virkning fra den 1. 
april 2010 ydes tillægget endvidere fuldt ud uagtet tillidsrepræsentantens beskæftigelsesgrad. 
Merudgiften i den forbindelse er omfattet af udmøntningsgarantien. 

Det er ikke hensigten hermed at udelukke tillidsrepræsentanter fra at opnå kvalifikationsløn 
med begrundelse, der blandt andet vedrører kvalifikationerne opnået som led i hvervet som 
tillidsrepræsentant. Eventuel kvalifikationsløn aftales lokalt. 

Eventuelle ønsker om tillæg i forbindelse med tillidsrepræsentanthverv ud over ovennævnte 
forudsættes forelagt for Personale & Organisation. 

For afgående tillidsrepræsentanter, der har virket i 2 år eller mere og som ophører med 
hvervet som tillidsrepræsentant med virkning fra den 1. april 2010 eller senere, og har 
gennemgået forbundets fulde tillidsrepræsentantuddannelse, ydes som udgangspunkt - og 
med mindre andet aftales mellem de forhandlingsberettigede parter - et varigt 
kvalifikationstillæg på 6.000,00 kr. (31/3-2000 niveau) - 6.900,00 kr. (1/1-2006 niveau) SHK. 
Tillægget, der er omfattet af udmøntningsgarantien, kan kun udmøntes én gang til samme 
person i forbindelse med ophør af tillidserhverv. 

Der kan - efter lokal forhandling - aftales kvalifikationsløn på normal vis ud over ovennævnte 
for afgående tillidsrepræsentanter. 

I tilfælde af at suppleanten afløser en tillidsrepræsentant i forbindelse med dennes fravær af 
mindst 1 måneds varighed, indgår suppleanten på samme vilkår som tillidsrepræsentanten. 
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Suppleanten oppebærer tillægget? i funktionsperioden med virkning fra periodens bf gyndelse. 
På tilsvarende vis oppebærer tillidsrepræsentanten tillægget i perioden. 

I de tilfælde hvor en tillidsrepræsentant afvikler barselsorlov i henhold til rammeaftale om 
fravær af familiemæssige årsager, er parterne enige om, at tillægget oppebæres af både 
tillidsrepræsentanten og dennes suppleant. 

Det præciseres, at tillidsrepræsentanter alene oppebærer tillægget i den del af 
barselsperioden, hvor der oppebæres sædvanlig løn. 

Aflønning af funktionen som fællestillidsrepræsentant forhandles separat under forsæde af 
Borgmesterens Afdeling. 

2.5 Pligt til uddannelse 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har en særlig forpligtelse til at sikre, at 
tillidsrepræsentanter har mulighed for løbende faglig kompetenceudvikling. Dette aftales på 
og finansieres af- tillidsrepræsentantens tjenestested. 

2.6 Praktiske forhold 

Parterne er enige om, at der i overensstemmelse med MED-rammeaftalen bør etableres gode 
muligheder for det lokale tillidsrepræsentantarbejde, herunder lokaleforhold m.v. Det er \ 
afgørende for det daglige samarbejde mellem den lokale ledelse og de berørte ! 

tillidsrepræsentanter, at der findes frem til en optimal gensidig information imellem ledelse og ' 
tillidsrepræsentanter. 

Med udgangspunkt i MED-rammeaftalen anbefaler parterne derfor, at der under hensyntagen 
til de lokale forhold j 

• anvises et lokale med telefon og PC til tillidsrepræsentantarbejdet, | 
• etableres adgang til det af kommunens anvendte emailsystem, 
• etableres træffetid, 
• udleveres en mobiltelefon. 

Et tillidsrepræsentantlokale kan eventuelt deles mellem alle tillidsrepræsentanter/ sikkerheds- I 
repræsentanter på tjenestestedet og eventuelt placeres i et lokale, der kun anvendes i en del j 
af døgnet. : 

i 
i 

3. Hensigtserklæringer j 

Parterne er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere et særligt j 
fællestillidsrepræsentantlokale i Frichsparken, hvor der er mulighed for at arbejde og tale med j 
medarbejdere. Magistratsafdelingen har etableret denne mulighed fra 2009. j 

Parterne er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at magistratsafdelingen udbyder kurser j 
o.l. særligt rettet mod tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. j 

5 

Parterne er enige om efterfølgende at optage drøftelser om konsekvenserne for -i i ( ". 
tillidsrepræsentanterne i forbindelse med ny lovgivning om multimedieskat. ' • -' y \ 
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4. Udløb og opsigelse j --,, 

Aftalen har gyldighed fra den 1. april 2009 og udløber den 31. marts 2011. Aftalen kan i 
gyldighedsperioden opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel. 

Parterne er enige om, at aftalen genforhandles senest med udgangen af marts 2011. I 
forbindelse hermed undersøger hver af parterne effekten af aftalen, ligesom parterne vurderer, 
i hvilket omfang hensigtserklæringerne følges. 

Parterne er indstillede på at revurdere aftalen, såfremt der indgås en generel aftale mellem 
Århus Kommune og Den Kommunale Fællesrepræsentation og AC-klubben, og herunder 
løbende at drøfte udmøntningen af aftalen. 

Lokale uenigheder i forhold til udmøntning af aftalen søges løst via drøftelser parterne imellem. 
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5. Underskrift 

For Magistratsafdelingen for Sundhed og 

Omsorg: /\ , 

(dato) (underskrift) 

For FOA - Fag og 

m-cfi 
(dato) (underskrift) 

For Dansk Metal: 

(dato) (underskrift) 

For Dansk Sygeplejeråd: 

Mc c \ c \. t 

(dato) (underskrift) 

For HK-Kommunal: 

(dato) (underskrift) 

For Danske Fysioterapeuter: For Kost- og Ernæringsforbundet: 

n ' Is* 

(dato) (underskrift) 
- ^ 

(dato) "(underskrift) 

For Ergoterapeutforeningen: 

•gfc ^al Idol o t o ~ ^ <^>(^%d 
(dato) (underskrift) 

For Danmarks Jurist- og Økonomforbund: 

/ 

) (dato) (underskrift) 

For 3F - Fælles Fagligt Forbund: 

(dato) (underskrift) 
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