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Aftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter 

KOF og Fredericia Kommune 

På vegne af sammenslutningen af kommunale faglige organisationer i Fredericia Kommune - KOF 
har Gitte Andreasen, FOA Lillebælt og Per Breckling, Fredericia Lærerkreds indgået aftale med 
Fredericia Kommune om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter. 

Aftalen er gældende senest 1. april 2010. 

Denne aftale bygger på følgende principper: 
• Der gives et basisbeløb til alle tillidsrepræsentanter. 
• Basisbeløbets størrelse afhænger af antallet af ansatte tillidsrepræsentanten repræsenterer. På 

arbejdspladser hvor der anvendes timelønsansatte, vurderes antallet af ansatte individuelt. 
• Der gives kompetencetillæg for varetagelse af en eller flere aftalekompetencer omkring løn, 

arbejdstid og i forbindelse med tjenstlige samtaler. 

Basisbeløb 0-24 ansatte: 7.200, 00 
Basisbeløb 25 - 39 ansatte: 9.700,00 
Basisbeløb 40 - 69 ansatte:" 12.200,00 
Basisbeløb 70 - 99 ansatte: 14.700,00 
Basisbeløb 100 > ansatte: 17.200,00 
Kompetencetillæg: 3.500,00 

Beløbene er årlige grundbeløb i 31/3 2000-niveau. 
Beløbene reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Antallet af ansatte tillidsrepræsentanten repræsenterer, opgøres én gang årligt ved årets udgang. 

Vilkår overfor den enkelte/ophør af tillæg 
Tillæg, som gives efter denne aftale, er gældende for den 2-årige valgperiode. 
Tillægget gives fra den efterfølgende 1. i måneden efter valget/erhvervet kompetence, og ophører 
uden varsel ved månedens udgang, når varetagelsen af funktionen som TR ikke længere varetages. 

Hvis funktionen som TR ophører midt i en valgperiode, ophører tillægget ved månedens udgang. 

Suppleanter 
Suppleanter er ikke omfattet af denne aftale. 
Når suppleanter indtræder ved længerevarende fravær (over 1 måned) finder honorering sted efter 
denne aftale. 
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Finansiering 
Tillæg som gives efter denne aftale finansieres med hjemmel i Lokal løndannelse. 
Fredericia Kommune tilkendegiver, at der i de lokale forhandlinger om Lokal løndannelse kan 
tillægges økonomiske midler ud over rammen. 

Evaluering 
Hvis en af parterne ønsker det, evalueres denne aftale, dog tidligst ved udgangen af marts 2011. 

Generel opsigelsesklausul 
Forhåndsaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, dog tidligst med 
virkning fra udgangen af marts 2011. 

Dato: 3/12 2009 

Dato: 3/12 2009 

Dato: 3/12 2009 

Dato: 

Dato: 

Dato: 

Dato. 

Fredericia Kommune, Birgitte Them 

\QJ(AAA) 

FOA Lillebælt, Gitte Andreasen 

/_^-~ 
£Å*-
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