
Brøndby Kommune 
Personaleafdelingen Forhåndsaftale for 

FTR/TR i Brøndby 
Kommune pr. 1. april 

2008 på 
Sundhedskartellets 

område 

DATO: 

EMNE: 

DELTAGERE: 

8. januar 2009 

Forhåndsaftale indgået i henhold Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde 
og samarbejdsudvalg indgået mellem KL og Sundhedskartellet, om aflønning 
af (fælles) tillidsrepræsentanter i Brøndby Kommune pr. 1. april 2008 

Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost 
og Ernæringsforbundet og Brøndby Kommune: -

Nærværende forhåndsaftale omfatter samtlige (fælles) tillidsrepræsentanter i Brøndby Kommune og er 
indgået i forlængelse af oplæg til princip- og rammeaftale, der skal aftales i CSU. Oplæg til 
principaftale vedlægges. 

Aftalen kan undtagelsesvis fraviges eller udvides på konkret og individuelt personniveau, efter aftale 
med den forhandlingsberettigede organisation for den pågældende (fælles) tillidsrepræsentant. 

Udgangspunktet i arbejdet som (fælles) tillidsrepræsentant er af meget stor forskellighed i forhold til 
volumen, kompleksitet og kompetence til hvervets udførelse. 

Parterne er enige om at den øgede udbredelse af bl.a. personalepolitiske instrumenter i forbindelse med 
senest O'08 vil give/eller kan give (fælles) tillidsrepræsentanterne øgede opgaver, foruden de 
almindelige samarbejds-, løn- og personalespørgsmål. 

Der ydes ikke særskilt honorering for deltagelse i Brøndby Kommunes samarbejdsorgan/ 
medbestemmelsesorgan, idet funktionshonoreringen for hvervet som tillidsrepræsentant anses for 
indeholdende honorering for opgaver også forbundet med arbejdet samarbejdsorganet. 

Den faglige organisation har kompetencen til beslutning og delegering af ansvar og kompetence til den 
enkelte TR/FTR. 

Til fællestillidsrepræsentanter: 
Der ydes et pensionsgivende tillæg i årligt grundbeløb på kr. 11.400 (1/1-2006-niveau), for 
funktionen/opgaven som FTR. 

Det forudsættes, at der er delegeret såvel forhandlings- som aftalekompetence til 
fællestillidsrepræsentanten, både hvad angår personalepolitiske spørgsmål, samarbejdsspørgsmål, 
personsager, løn - og øvrige vilkårsspørgsmål. 



Tillidsrepræsentanter med forhandlings- og aftalekompetence: 

Der ydes et pensionsgivende tillæg i årligt grundbeløb på kr. 9.121 (1/1-2006-niveau), for 
funktionen/opgaven som tillidsrepræsentant. 

Det forudsættes, at der er delegeret såvel forhandlings som aftalekompetence til tillidsrepræsentanten, 
både hvad angår personalepolitiske spørgsmål, samarbejdsspørgsmål, personsager, løn- og øvrige 
vilkårsspørgsmål. 

Tillidsrepræsentanter uden aftale- og/eller forhandlingskompetence: 

Der ydes et pensionsgivende tillæg i årligt grundbeløb på kr. 6.100 (1/1-2006-niveau), for 
funktionen/opgaven som tillidsrepræsentant. 

Det forudsættes ikke delegeret egentlig forhandlings- og aftalekompetence til tillidsrepræsentanten 
vedrørende personsager, løn - og øvrige vilkårsspørgsmål. 

Samtlige ovennævnte tillæg ydes uden reduktion i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Allerede aftalt tillæg for funktionen/opgaven som (fælles) tillidsrepræsentant anses for ydet i henhold 
tiLnær-værendeaftale-ogimplementering-afnærværende aftale^ker^Lkonsekvens heraL 

Regulering af lønnen for perioden 1. april 2008 og frem til 1. januar 2009 - sker ved at der i år 2009 
ydes et engangstillæg svarende til værdien af ovennævnte perioden alt efter tillidshvervets karakter og 
allerede ydet honorering herfor. 

Aftalen kan genforhandles efter aftale mellem parterne eller den kan opsiges skriftligt af begge parter 
til en måneds udgang med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2010. 

For Brøndby Kommune 

Dato: €/t-cy? 

Personalechef Inge Hansen 

For den faglige organisation 

Dato: 

Dansk Sygeplejeråd 

Danske Fysioterapeuter 

Kost og Ernærings« 


