
F o r h å n d s a f t a l e mel lem Region Nordjyl land og samt l ige forhandl ingsbere t 
t igede organisat ioner vedrorende honorer ing af funkt ionerne som fæl les -
og t i l l idsrepræsentanter i Region Nordjy l land. 

Aftalen er indgået indenfor rammerne af Rammeaftale om medindflydelse og medbe
stemmelse samt i henhold til aftale om tillidsrepræsentanter m.fl. mellem Amtsråds
foreningen og KTO samt identisk rammeaftale indgået med Sundhedskartellet. 

Aftalen omfatter alle fælles- og tillidsrepræsentanter i Region Nordjylland, herunder 
pa inst i tut ioner m.v. under Region Nordjylland. 

Aftalen omfatter honorering af fælles- og tillidsrepræsentanter. Der kan ikke lokalt 
aftales andre vi lkår vedrorende honorering. Der kan lokalt kun indgås aftaler vedrø
rende andre vi lkår i det omfang denne aftale henviser hertil. 

Formål. 
F-e-malet med aftaien er at styrke arbejdsvilkårene for tillidsrepræsentanterne og samtidig styrke 
deres rol!e i arbejdet 

Parterne er enige om følgende vilkår for fælles- og tillidsrepræsentanter: 

Honorering 

i- .nktionstiliægget til tillidsrepræsentanter tildeles i forhold til det antal personer, den enkelte tillids-
t-Dtæsentant repræsenterer i henhold til nedenstående tabel 

Ftftlleslillidsrepiæsentantet honoieres med kr. 15 000 uanset hvor mange personer den enkelte 
fællestillidsrepræsentant repræsenterer, 

i dover dette tillæg kan der lokait kun aftales lontabstillaag, dog således at der ifølge aftaler mellem 
Amtsrådsforeningen/Danske Regioner og KTO/SHK skal ske sædvanlig forhandling om løn. séie-
.u_-b at fas'tes- og tillidsrepræsentanterne følger lønudviklingen for faget og for den institution, hvor 
i >-an var beskæftiget: faget inden valget til fælles- eller tillidsrepræsentant 
vod ndoåelsen af denne aftale om honorering af fælles- og tillidsrepræsentanter ophæves ©ven
tre s okait indgåede aftaler om honorering for tillidsrepræsentanthvervet 

Aftaiens definition på en fællestillidsrepræsentant følger definitionen i Aftale om tilhdsrepræsentan-
-ei m II § 3 og MED-aftalcns § 12 

iJQ' er aftalt følgende tii'lceg 
,<-<n;a' '^udarbejdere^ 
T i ii:- epræsentant for 5-99 personer 
T i i osrepiæsenlant for mere end 100 personer 
'X; feoilesti lidsieprtesertant for savel over som 
wder J00_personer __ 
r,'pjips'',lidsrepra?septant og lokal tillidsrepræ-
^e'i'a' t ua sar>,tre Hu 

Tillæg 

Kr 7 000 
Kr 15 000 

Kr 20 000 

Forrardsaf'ji'8 hoTOfe'ht) al FTR 03 TR fra 200" 
side 1 al 5 sider si! 



Æggene er angivet som ange tillæg med fast månedlig udbetaling De angivne tillæg er nettoft-
.•-.'cdt. Beløbene er pensionsgivende og er angivet i 31 marts 2000-niveau 

. pgoielsen af peiaoner sker en gang årligt og opgores som anla! ansatte på ordinære vilkår pr 
Ju i t jari-ar, dvs elever timelønnede og ansatte med løntilskud medregnes ikke i personantallet 

Ophør/fratræden af TR-hverv 

K~i en -æl'es eller tilliosfeprsesentant fratræder funktionen, mister personen sit honorar for hver-
.'t-- pi den dato hvervet ophører Begge parter kan begære en forhandling om evt. hel eller delvis 
Kønveder ng af tillægget til et kvalifikationstillæg og vedr nye kvalifikationer/funktionel Der vil i 
- v>,*f) tilfæloe skulle foretages en konkret og individuel vurdeung 

Af'air-f) trcOder i kraft med virkning fra den 1 januar 2007 

• Aftalen kan opsiges fia begge parters side med 3 måneders varsel til en 1 januar 
• Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne 

% ' 'x>o f'i'.ji'ij d e n /-. — *_• w",t_<A// 

For Region Nord jy l land 

, -i< vb Jacobsen 

or Jedegnede forhandlingsberettigede organisationer indgår ved underskriften af nærværonde 
„nuersknHsside aftale med Region Nordjylland om honorering af funktionerne som fælles- og til-

^sepræsentan'.er i Region Nordjylland som de er beskrevet i denne aftale 

h i nr* cni> f i f,f'junohodskartt'llet gælder at der anvendes grundbeløb* 1/1 2006-nivpøu CVumlbelob for rnecllem-
.* SvipJb"jfJ<;<3,tc|kt beicjnos derfor iobondc saledes at oer altid i nutio.SKr̂ ner ucbetø>es sanme beløb som W 

Forhorckaft^ f honorering al FIR og TR tia ?C07 
bidd ? A\ 5 sid«r ! all 


