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Et oplæg til diskussion med kolleger,  
TR-suppleant  og AMiR 



2

Afklarede forventninger  
– det bedste afsæt for dig som TR

Dine kolleger har valgt dig som TR. 

Det er i alles interesse, at du udvikler 

dig til at blive en kompetent, engage-

ret og aktiv TR. 

Det kan du bl.a. blive ved at deltage i 

Etf’s TR-uddannelse, i TR-møder og 

andre aktiviteter for TR. Uddannelse 

kan dog aldrig stå alene. 

Etf anbefaler, at du ret hurtigt tager 

en snak med dine kolleger, men også 

med din TR-suppleant og din AMiR, 

for at afklare jeres gensidige forvent-

ninger til opgaver og samarbejde. 

Hvilke forventninger har dine kol-

leger og du til TR-hvervet? Hvilken 

opbakning har du fra kollegerne? 

Hvilke forventninger har I gensidigt 

til information, og til hvornår kol-

legerne, TR, TR-suppleant og AMiR 

skal inddrages? Er der forventninger 

til fagpolitiske diskussioner? Hvilke 

forventninger er der til leder-TR-

samarbejdet, til samarbejdet mellem 

TR og TR-suppleant og til samarbejdet 

mellem arbejdsmiljørepræsentanten 

(AMiR) og TR? 

Når forventninger og roller er af-

stemt, skulle det gerne give dig et 

godt afsæt for din rolle som TR. Det 

skulle gerne være klart for alle invol-

verede, hvilke spilleregler I kommit-

ter jer til i samarbejdet, og hvilken 

opbakning du som TR kan forvente fra 

dine kolleger, og hvad kollegerne kan 

forvente af deres TR. 

Denne folder omhandler afstemning 

af forventninger mellem dig som TR 

og dine kolleger på arbejdspladsen. 

Folderen kan fungere som ramme for 

jeres diskussion af de gensidige for-

ventninger. Den er bygget op om en 

række temaer, der tager afsæt i nogle 

af TR’s væsentligste pligter, rettighe-

der og vilkår. 

Hvert tema er bygget op om fire cen-

trale elementer: 

 Udvalgte dele af paragraffer i TR-

reglerne, efterfulgt af henvisning 

til de relevante paragraffer i TR-

aftalerne. Du finder TR-reglerne 

i deres fulde ordlyd på etf.dk/TR 

under TR-aftaler

 Overvejelser inden diskussion 

med kolleger

 Spørgsmål til inspiration for din 

diskussion med dine kolleger

 Refleksioner, du kan gøre dig efter 

diskussionen

Du kan frit vælge at bruge folderen i 

sin helhed, dele af den eller som inspi-

ration til at lave dit eget oplæg.  

Etf anbefaler, at du inden drøftelser-

ne har gjort dine egne forventninger 

klart. Overvej, om ikke det er en god 

idé at skrive de væsentligste konklu-

sioner ned fra drøftelserne. 

De to sidste sider handler om din drøf-

telse med din TR-suppleant og med 

din AMiR.

God arbejdslyst

Ergoterapeutforeningen
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Rolige og gode  
arbejdsforhold

Tillidsrepræsentantens  
virksomhed

Det er tillidsrepræsentantens pligt 

såvel over for sin organisation som 

over for ledelsen at gøre sit bedste for 

at fremme og vedligeholde rolige og 

gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt 

påhviler ledelsen og dennes repræ-

sentanter.

MED-håndbogen: Rammeaftale om  

medindflydelse og medbestemmelse -  

§ 11. stk. 1.

TR/SU-aftalen - § 2 stk. 1.

Cirkulære om TR i Staten - § 3.

Overvejelser inden diskus-

sion med kollegerne

En af tillidsrepræsentantens fornem-

meste opgaver er beskrevet i denne §.

Men hvad ligger der i ”at fremme og 

vedligeholde rolige og gode arbejds-

forhold”?

Betyder det f.eks., at man ikke må 

være uenige på arbejdspladsen?

Til diskussion mellem  

TR  og kollegerne

Hvad forstår I/jeg ved ”at fremme og 

vedligeholde rolige og gode arbejds-

forhold”?

Hvordan vil I være med til at fremme 

og vedligeholde gode og rolige ar-

bejdsforhold?

Hvordan forventer I, at jeg skal 

fremme og vedligeholde gode og 

rolige arbejdsforhold?

TR-refleksioner efter  

diskussion med kollegerne

Hvis der ikke er overensstemmelse 

mellem dine kollegers og din opfat-

telse samt forventninger - hvad vil du 

så forpligte dig til som TR? 

Giver forventningsafstemningen an-

ledning til noget, du skal have særligt 

fokus på i din rolle som TR? 
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At være talsmand

Tillidsrepræsentantens  
virksomhed

Tillidsrepræsentanten fungerer som 

talsmand for de medarbejdere, til-

lidsrepræsentanten er valgt iblandt 

og kan over for ledelsen forelægge 

forslag, henstillinger og klager fra 

medarbejdere samt optage forhand-

ling om lokale spørgsmål.

MED-håndbogen: Rammeaftale om  

medindflydelse og medbestemmelse -  

§ 11 stk. 2.

TR/SU-aftalen - § 2 stk. 2.

Cirkulære om TR i Staten - § 3 stk. 3.

Overvejelser inden diskus-

sion med kollegerne

Hvordan skal medlemmer få fat på dig 

som TR? Hvordan skal dialogen mel-

lem dig og kollegerne foregå? Skal det 

ske pr. mail, på telefon, til møder? Skal 

du f.eks. have en henvendelse fra et 

eller flere medlemmer? Skal henven-

delse være på skrift? Eller efterføl-

gende nedskrives?

Til diskussion mellem  

TR og kollegerne

Hvilke forventninger har I/jeg til 

funktionen som talsmand?

Hvilken type klager, problemstillinger 

m.m. mener I/jeg, at TR kan/skal gå til 

ledelsen med?

Hvordan ”opdager” jeg en klage, pro-

blemstilling eller lignende?’

Hvad er jeres forventninger til samar-

bejde mellem ledelsen og mig?

TR-refleksioner efter diskus-

sion med kollegerne

Giver forventningsafstemningen an-

ledning til noget, du skal have særligt 

fokus på i din rolle som TR? 
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Ansættelse (og afskedigelser) Tillidsrepræsentantens  
virksomhed

Tillidsrepræsentanten skal ved fore-

stående ansættelser og afskedigelser 

inden for det område og den gruppe, 

han/hun repræsenterer, holdes bedst 

muligt orienteret

MED-håndbogen: Rammeaftale om  

medindflydelse og medbestemmelse -  

§ 11. stk. 3.

TR/SU-aftalen - §

TR skal holdes orienteret ved fore-

stående afskedigelser af personale, 

der ikke er midlertidigt ansat, samt 

holdes bedst muligt orienteret om 

ansættelse af personale og andre 

foranstaltninger, der vedrører den 

pågældende medarbejdergruppe. 

Cirkulære om TR i Staten - § 3 stk. 4 

Overvejelser inden diskus-

sion med kollegerne

Forventer kollegerne, at du som TR 

sidder med i ansættelsesudvalget? 

I tilfælde af, at en af dine kolleger 

bliver indkaldt til (tjenstlig) samtale, 

er det vigtigt, at du på forhånd har 

forklaret dine kolleger, om hvilken 

procedure og hvilke muligheder der så 

er til stede. Under næste punkt kan du 

læse et konkret forslag til, hvordan du 

kan formulere det.

Til diskussion mellem  

TR og kollegerne

Hvad forventer I af mig som TR i for-

bindelse ved ansættelser?

Som TR vil jeg gerne orientere jer om 

jeres ret og muligheder, hvis I f.eks. 

bliver indkaldt til tjenstlig samtale: 

Skulle én af jer en dag blive indkaldt 

til en tjenstlig samtale, har I ret til at 

tage en bisidder med. Hvis I ønsker, 

at Etf bistår et medlem under en 

tjenstlig samtale, er det mig, der 

varetager opgaven. 

Jeg vil gerne opfordre jer til, at skulle 

én af jer blive indkaldt til en tjenst-

lig samtale med lederen eller til en 

samtale, som I er usikre på, hvad 

handler om, så orienterer I mig med 

det samme. Det er nemlig vigtigt at 

få afklaret, hvad samtalen går ud 

på, og om det er hensigtsmæssigt at 

have en bisidder med.  

TR-refleksioner efter  

diskussion med kollegerne

Skal du arbejde for, at du som TR får 

en automatisk plads i ansættelsesud-

valget?  

Giver forventningsafstemningen an-

ledning til noget, du skal have særligt 

fokus på i din rolle som TR? 
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Tid til TR-arbejdet

Overvejelser inden diskus-

sion med kollegerne

Er der forventninger om en velinfor-

meret, velforberedt og proaktiv TR, 

er det vigtigt, at du har opbakning fra 

kolleger og ledelse til at bruge tid på 

forberedelse, informationssøgning, 

få TR-uddannelse, gå til møder m.m.

For at kollegerne kan bakke dig op i dit 

TR-hverv, og den tid der anvendes til 

det, er det vigtigt, at der er synlighed 

omkring, hvad tiden til TR-opgaver 

bruges på, og at de gensidige forvent-

ninger til tidsforbruget er afstemt. 

Denne afstemning af forventninger 

kan være relevant at gentage, hvis 

TR-opgaverne og den tid, de kræver, 

ændrer sig væsentligt.

Til diskussion mellem  

TR og kollegerne

Hvilke forventninger har I/jeg til 

information fra TR: om hvad, hvornår 

og hvordan?

Hvilke forventninger har I/jeg til at 

blive inddraget i drøftelser af forskel-

lige forhold på arbejdspladsen, som 

jeg er involveret i?

Er der aktuelt TR-opgaver eller for-

hold på arbejdspladsen, som I mener, 

at jeg skal prioritere mere TR-tid på 

end andet?

Har I/jeg forventninger om, at jeg 

er velinformeret, velforberedt og 

proaktiv? Vil I bakke mig op i det – og 

hvordan? 

TR-refleksioner efter diskus-

sion med kollegerne

Hvordan kan du løbende være i dialog 

med dine kolleger i al almindelighed 

og om prioritering af opgaver? 

Giver forventningsafstemningen an-

ledning til noget, du skal have særligt 

fokus på i din rolle som TR? 
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Tidsforbrug i forbindelse  
med TR-arbejdet

Medarbejderrepræsentanter (bl.a. 

TR) skal have den nødvendige og 

tilstrækkelige tid til varetagelse af 

deres hverv. 

MED-håndbogen: Rammeaftale om  

medindflydelse og medbestemmelse -  

§ 14. stk. 2.

TR/SU-aftalen - § 5 stk. 1.

Cirkulære om TR i Staten - § 6.

Det er formuleret lidt forskelligt i de tre 

TR-aftaler, men grundprincippet er, at TR 

skal have den nødvendige og tilstræk-

kelige tid, under hensyntagen til flere 

forhold: f.eks. arbejdspladsens størrelse, 

at det medfører mindst muligt forstyr-

relse af TR’s almindelige arbejde og 

institutionens arbejdstilrettelæggelse, 

omfanget af TR’s opgaver samt at TR har 

mulighed for at udføre TR-hvervet og sit 

normale arbejde i arbejdstiden. For mere 

præcis information – se den TR-aftale, du 

er omfattet af.
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TR-uddannelse og professions-
faglig kompetenceudvikling

Frihed til deltagelse 
i kurser, møder mv.

Efter anmodning gives der TR den 

fornøden tjenestefri med henblik på:

1. deltagelse i de af personaleorgani-

sationernes arrangerede TR-kur-

ser

2. udøvelse af hverv, hvortil TR er 

valgt inden for sin forhandlings-

berettigede personaleorganisa-

tion og

3. deltagelse i møder, som arran-

geres af den forhandlingsberet-

tigede personaleorganisation for 

de TR, der er valgt i kommunerne/

regionerne

MED-håndbogen: Rammeaftale om med-

indflydelse og medbestemmelse, KL  -  

§ 15 stk. 1 og § 16.

Overvejelser inden diskus-

sion med kollegerne

Som TR har du samme ret som dine 

kolleger til faglig kompetenceudvik-

ling. Du skal ikke stilles ringere med 

f.eks. begrundelsen om, at du som 

TR får TR-uddannelse og går til TR-

møder. 

Etf anbefaler, at du hurtigst muligt 

gennemfører TR-grunduddannelsen, 

så du er klædt godt på til TR-hvervet. 

Til diskussion mellem TR og 

kollegerne

Hvordan vil I bakke op om, at jeg lø-

bende uddanner mig på TR-kurser og 

temadage og får den fornødne ergote-

rapifaglige kompetenceudvikilng?

Hvilke forventninger har I/jeg til,  

om/hvordan jeg skal informere om 

TR-uddannelse, kurser m.m.?

TR-refleksioner efter diskus-

sion med kollegerne

Giver forventningsafstemningen 

anledning til, at der er noget, du skal 

have særligt fokus på i din rolle som 

TR? 

 

MED-håndbogen:  

Rammeaftale om  

medindflydelse og medbe-

stemmelse, Danske Regioner 

- § 15 stk. 1.

TR/SU-aftalen - § 9 stk. 1.

Efter aftale med ledelsen gives der 

TR frihed til i passende omfang at 

deltage i faglige kurser mv. jf. herved 

Ministeriet for Statens lønnings- og 

pensionsvæsens cirkulæreskrivelse 

nr. 113 af 23. juni 1971.

Cirkulærebemærkninger til § 9 stk. 4:

TR bør så vidt muligt indenfor de 

første 12 måneder efter valget 

gives frihed til deltagelse i grund-

uddannelsen for TR.   

Cirkulære om TR i Staten  

- § 9 stk. 4 
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TR og TR-suppleant

TR-suppleanten rolle  
og vilkår

Under medarbejderrepræsentantens 

(TR’s) fravær indtræder suppleanten i 

medarbejderrepræsentantens øvrige 

rettigheder og pligter efter nærvæ-

rende regler. TR-suppleanten er altid 

omfattet af TR-beskyttelsen uanset 

TR’s fravær. 

Dette er et sammendrag af teksten fra 

de tre aftaler. 

MED-håndbogen: Rammeaftale om  

medindflydelse og medbestemmelse -  

§ 13 stk. 2.

TR/SU-aftalen - § 4 stk. 2

Cirkulære om TR i Staten - § 5 stk. 2

Overvejelser inden diskus-

sion med TR-suppleant

På nogle arbejdspladser har TR og TR-

suppleant aftalt at fordele opgaverne 

mellem sig sådan, at suppleanten har 

selvstændige TR-opgaver og fungerer 

som TR i forhold til de konkrete opga-

ver, også selvom TR er på arbejde. 

Den løsning anbefaler Etf kun, hvis 

TR-suppleanten har vilkår (f.eks. 

tid) til at løse opgaverne, og ledelsen 

anerkender den løsning. (Det handler 

om den formelle rolle, ansvar, vilkår).

Uanset om I har fordelt opgaverne 

mellem jer eller ej, så kan det være en 

god idé at afstemme forventninger til 

samarbejdet mellem jer.

Til diskussion mellem  

TR og TR-suppleant

Hvad skal til for, at samarbejdet 

fungerer godt for både TR og TR-

suppleant: 

Skal I f.eks. have formøder til MED/SU-

møder, P-møder, møder med ledelsen? 

I hvilke situationer har du som TR 

brug for at sparre med/inddrage TR-

suppleanten? 

På hvilken måde kan TR-suppleanten 

føle sig nogenlunde ajour med det, der 

sker? 

Vil det på sigt være en fordel at dele 

opgaverne mellem dig og TR-supple-

anten? 

Vil TR-suppleanten kunne få vilkår 

til det? 
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TR og AMiR

Mange af de opgaver, som TR kan bli-

ve involveret i, kan have arbejdsmil-

jømæssige aspekter. F.eks. arbejdstid, 

omstruktureringer, besparelser eller 

personalepolitiske emner som trivsel, 

sundhedsfremme og forebyggelse af 

stress, sygefravær m.m. 

AMO

APV

Arbejdsskader

Ombygninger

Fysisk arbejdsmiljø

MED

Psyk. arbejdsmiljø

Personalepolitik

Sundhedsfremme

Arbejdstid 

Omstruktureringer

SU

Løn

Tjenstlige samtaler

Ansættelse/

Afskedigelse

Ferie

Barsel

AMiR TR

Selv om TR og arbejdsmiljørepræsen-

tanten (AMiR) har forskellige roller 

og opgaver bestemt af henholdsvis 

TR-regler og arbejdsmiljølovgivning, 

er det oplagt, at TR og AMiR har et tæt 

samarbejde om de opgaver, der ligger 

i overlappet mellem de oplagte TR-

opgaver og oplagte AMiR-opgaver. 

TR og AMiR kan også med fordel, f.eks. 

inden et MED-udvalgsmøde, drøfte 

evt. strategi for at påvirke en sag, der 

har arbejdsmiljømæssige aspekter.
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Hvordan forestiller I jer  

samarbejdet i fremtiden? 

Skal I f.eks. have formøder til MED/SU-

møder, P-møder, møder med ledelsen? 

Skal I have fælles møder i dagligdagen 

med lederen? 

Etf anbefaler, at samarbejdet mellem 

TR-AMiR-leder bliver etableret i en 

fast struktur. 

Hvilke emner vurderer I, det er oplagt 

at samarbejde om på jeres arbejds-

plads? 

Etf anbefaler, at TR og AMiR  
afstemmer  forventninger  
til samarbejdet

etf.dk/TR holder dig  

opdateret med relevant  

information og nyheder  

til dig som TR.
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Ergoterapeutforeningen

Nørre Voldgade 90

1358 København K

88 82 62 70

etf@etf.dk

 etf.dk/TR

Find os på Facebook under  

Ergoterapeutforeningen


