
Hjørring Kommune 

MODTAGET 

* 2 iVØV, 2007 22. oktober 2007 

Persona/etonfore,-

Forhåndsaftale mellem Hjørring Kommune og samtlige forhandlingsberet
tigede organisationer om funktionsløn til tillidsrepræsentanter og ar
bejdsmiljørepræsentanter i Hjørring Kommune. 

Parterne har hermed indgået aftale om, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø
repræsentanter ansat i Hjørring Kommune udbetales funktionsløn for hvervet 
som henholdsvis tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. 

Funktionstillægget ydes for de grundlæggende opgaver hvervet indebærer. Afta
len er et supplement til MED-aftalens bestemmelser om medarbejderrepræsen
tanternes vilkår, herunder decentrale aftaler om tid, sikring af at medarbejderre
præsentanten ikke stilles lønmæssigt ringere som følge af hvervet, "genindsko-
ling'Vopkvalificering ved ophør i hvervet, samt decentrale aftalemuligheder vedrø
rende kvalifikationstillæg for kvalifikationer erhvervet ifbm TR-hvervet, der er re
levante for pågældendes jobudførelse. 

Fællestillidsrepræsentanter (FTR) er ikke omfattet af denne aftale. Der kan de
centralt indgås aftale om honorering af FTR-funktionen. 

Der gælder følgende vilkår for funktionslønnen: 

• Funktionslønnen er pensionsgivende og udgør et årligt grundbeløb på kr. 
7.000 (31.03.2000-niveau) for ansatte på KTO-området og 8.000 i årligt 
grundbeløb (01.01.2006-niveau) for ansatte under Sundhedskartellets 
område. 

• Funktionslønnen reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

• Funktionslønnen udbetales for både funktionen som tillidsrepræsentant 
og arbejdsmiljørepræsentant. Det betyder, at der i tilfælde af person
sammenfald udbetales funktionsløn for såvel funktionen som tillidsre
præsentant og funktionen som arbejdsmiljørepræsentant. 

• Der vil ske modregning i funktionslønnen for allerede tildelte tillæg for 
funktionen 

nr. 

• 

• 

Der vil ske modregning i funktionslønnen i det tilfælde der eventuelt måt
te blive indgået centrale aftaler vedrørende betaling for funktionen. 

Funktionslønnen udbetales i funktionsperioden og bortfalder pr. den dato 
funktionen ophører. 



# 

Side 2. 

Funktionslønnen indgår i opgørelsen af udmøntningsgarantien. 

• Aftalen træder i kraft med virkning fra den 1. april 2007. Aftalen omfatter 
de tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter som væl
ges/bliver genvalgt fra den 1. januar 2007 og fremad. 

• Aftalen kan opsiges fra begge parters side med 6 måneders varsel til op
hør med udgangen af september måned i ulige år, dog tidligst til udgan
gen af september måned 2009 

• Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 
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