
Forhåndsaftale mellem Morsø Kommune og forhandlingsberettigede 
organisationer, vedr. vilkår og honorering af funktionerne som tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentant. 

Aftalen omfatter alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter ved Morsø Kommune. 

Aftalen omfatter honorering af disse repræsentanter. Der kan ikke lokalt aftales andre vilkår vedr. 
honorering. 

Formål med aftalen 
Formålet med aftalen ei at sikre gode og attraktive arbejdsvilkår for tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 

Aftalen bygger derfor i højere grad på tillid end på detaljerede, konkrete aftaler om tidsanvendelse, 
registrering og kontrol. 

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentantemes funktion 
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes formelle funktion er beskrevet i Rammeaftale om 
medindflydelse og medbestemmelse hhv, arbejdsmiljølovgivningen. 

Det værdimæssige afsæt for repræsentanternes virke findes i Morsø Kommunes MED-aftale. 

Faciliteter til udførelse af hvervet 
Tillidsvaigte skal sikres *'rum og ro" til hvervets udførelse. Dette omfatter bl.a. mulighed for adgang 
til telefon, IT-udstyr og internetopkobling. Alle tillidsvaigte får IT-koder til kommunens netværk. 

Vilkår 
Parterne er enige om følgende vilkår: 

Tillidsrepræsentanter Fællestillidsrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter 
Tid Tillidsrepræsentanterne skal 

naveden fornødne tid til 
varetagelse af hyervet, og der 
skal lokalt ske en afklaring af, 
hvor meget tid (udover akut 
opslåede situationer) der 
forventes anvendt til hvervet 

Den lokale aftale skal afspejle 
de lokale arbejds- og 
personaleforhold (herunder 
om området er døgndækket, 
har spredt geografi og om 
kompetencen til at indgå løn-
og arbejdstidsaftaler m.v. er 
uddelegeret til 
tillidsrepræsentanten). 

Fæjestillidsté^raasentanter skal 
have den fomø&Jid til 
varetagelseiåfhvervet. 

Den lokaIe;aftale skal afspejlede 
lokale arbejds- og 
personaleforhold, som FTR 
arbejder i (herunder skal der tages 
højde for forhandlingskompetence 
og omde medlemmer, der skal 
repræsenteres er i forskellige led i 
strukturen). 

Arbejdsmiljørepræsentanterne 
skal have den fornødne tfcNl 
varetagelse af hvervet, og der 
skal lokalt skeen aflklaring af, 
hvor meget tid (udover akut 
opståedeÆituattoner) der 
forventes anvendt til hvervet, 
herunder også deltagelse i 
lovpligtige og andre relevante 
arbejdsmiljøuddannelser. 

Den lokale aftale skal afspejle de 
lokale arbejds- og 
personaleforhold (herunder om 
området er døgndækket, har 
spredt geografi m.v.). 



Hvis ikke andet er aftalt, 
forventer parterne et årligt 
timeforbrug på minimum 65 
timer til de 
tillidsrepræsentanter, der 
repræsenterer under 30 
medarbejdere, og minimum 
100 timer til øvrige 
tillidsrepræsentanten 

Hon 
oreri 
ng* 

Tillidsrepræsentanter får 
funktionstillæg i forhold til det 
antal personer, 
tillidsrepræsentanten 
repræsenterer. 

Tillidsrepræsentanter der 
repræsenterer under 50 
medarbejdere får kr. 
6.100, tillidsrepræsentanter 
der repræsenterer mellem 50 
-99 får kr. 6.500, og 
tillidsrepræsentanter der 
repræsenterer 100 eller flere 
får kr. 8.000, 

Når tillidsrepræsentanten 
fratræder hvervet ophører 
tillægget ved månedens 
udgang. 

Fællestillidsrepræsentanter får 
funktionstillæg på 20.000 kr. uanset 
antal medlemmer og 
ansættetsesbrøk, Tillægget dækker 
tillige honorering for 
tillidsrepræsentanthvervet. 

Som anerkendelse af de opnåede 
kvalifikationer som FTR efter to års 
uafbrudt hverv ændres tillægget tii 
at være kvalifikationstillæg på 
10.000 kr. ogtuhktionstillæg på 
10.000 kr. Funktionsperiode forud 
for 1. januar 2010 medregnes. 

Når FTR fratræder hvervet ophører 
funktionstillæg^etmed månedens 
udgang, men der skal tages højde 
for faglig efteruddannelse, så der er 
mulighed forafjtrledé ind i sin 
normale stilling igen på samme 
niveau, som inden varetagelse af 
hvervet som FTR. 

Arbejdsmiljørepræsentanter får ~ 
når arbejdsmiljøuddannelsen er 
bestået - et funktionstillæg. 

Arbejdsmiljørepræsentanter 
honorereSffned funktionstillæg på 
6.100 kr 
Når Arbejdsmiljørepræsentanten 
fratræder hvervetjpphøfer 
tillægget ved månedens udgang. 

* Beløbene er angivet i årligt beløb i 1.1.2006-niveau. Beløbende er pensionsgivende (for 
tjenestemænd i form af supplerende pension). Tillæg reduceres ikke i forhold til medarbejderens 
beskæftigelsesgrad. 

Opgørelsen af, hvor mange den tillidsvaigte repræsenterer sker en gang årligt, og opgøres som antal 
fastlønnede pr. 1. oktober. Timetal/honorering fastsættes pr. 1, januar, på baggrund af opgørelsen 
pr. 1. oktober i det forudgående år. 

Ved indgåelse af denne aftale om honorering af titlids- og arbejdsmiljørepræsentanter ophæves 
eventuelt tidligere aftaler om honorering af tilUds- og arbejdsmiljørepræsentanter. Udover 
ovennævnte tillæg kan der lokalt kun aftales løntabstillæg, dog således at der ifølge aftale mellem 
KL og KTO hhv. SHK 

skal ske sædvanlig forhandling om løn, så tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne følger 
lønudviklingen for faget og de respektive arbejdspladser. 

Aftalens ikrafttræden og ophør 
Den reviderede aftale træder i kraft den 1, januar 2010. 
med 3 måneders varsel. 

Aftalen kan opsiges fra begge parters side 
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HK/Kommunal 

BUPL 

Danmarks Lærerforening 

Bibliotekarforbundet 

Dansk Metal 

Dansk Sygeplejeråd 

Socialpædagogernes Landsforbund 

Ingeniørforeningen i Danmark 

Konstruktørforeningen 
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Træ-lnduslri-Byg i Danmark 

Landinspektørforeningen 
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Ergoterapeutforeningen \ 

Dansk EL-forbund 

DJØF 

Dansk Magisterforening 

Dansk Psykolog Forening 

Dansk Socialrådgiverforening 

Teknisk Land6forbund 

Dansk Formandsforenlng 

Danske Skov- og Landskabsingeniører 

Landsforbundet for Voksen- og ungdomsundervisere i Danmark 

Maskinmestrenes Forening 

Halinspeklørernes Forening 
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