
etf.dk/TR

Tillidsrepræsentant i Etf 
– afklarede forventninger

 
Et oplæg til  
diskussion  

med din leder



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 efter at 

du har snakket med dine kolleger, din 

TR-suppleant og din AMiR om jeres 

gensidige forventninger, også får 

snakket med din leder for at afklare 

jeres indbyrdes forventninger til TR-

hvervet og samarbejdet. 

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 dig og din 

leder, hvilke ”spilleregler” I kommit-

ter jer til i samarbejdet, og hvilken 

opbakning du, som TR kan forvente 

fra din leder. 

Denne folder omhandler afstemning 

af forventninger mellem dig som TR 

og din leder på arbejdspladsen. Folde-

ren kan fungere som ramme for jeres 

diskussion af de gensidige forvent-

ninger. Den er bygget op om en række 

temaer, der tager afsæt i nogle af TR’s 

væsentligste pligter, rettigheder og 

vilkår. 

Hvert tema er bygget omkring fire 

centrale 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 du kan gøre dig inden 

diskussionen med din leder 

 Spørgsmål, der kan være inspira-

tion til jeres diskussion, og som du 

kan stille din leder

 Refleksioner du kan gøre dig efter 

diskussionen

Du kan frit vælge at bruge folderen 

i sin helhed, dele af den eller som in-

spiration til at lave dit eget oplæg. Etf 

anbefaler, at du inden drøftelserne, 

har gjort dine egne forventninger 

klart. Overvej om ikke det er en god 

ide at skrive de væsentligste konklu-

sioner ned fra drøftelserne. 

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  

diskussion med leder

En af tillidsrepræsentantens fornem-

meste opgaver er beskrevet i denne §.

Men hvordan vil I arbejde for ”at 

fremme og vedligeholde rolige og 

gode arbejdsforhold”?

Til diskussion mellem  

TR og leder

Hvordan forestiller du/jeg, at vi hver 

især bedst bidrager til at fremme og 

vedligeholde gode og rolige arbejds-

forhold?

TR-refleksioner efter  

diskussion med leder

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  

diskussion med leder

Kunne det være en ide med faste TR/

ledermøder eller skal det være ad hoc? 

Hvad er den mest konstruktive 

tilgang for jer at drøfte evt. forslag, 

klager, problemstillinger mv. fra med-

arbejderne på? 

Hvilke forventninger har TR til at 

blive inddraget i drøftelser af forskel-

lige forhold af betydning for medar-

bejderne på arbejdspladsen?

Til diskussion mellem  

TR og leder

Hvilke forventninger har du/jeg til 

TR-funktionen og som kollegernes 

talsmand?

Hvilke forventninger har du/jeg til 

vores indbyrdes samarbejdes? 

TR-refleksioner efter  

diskussion med leder

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

Tillidsrepræsentanten skal have mu-

lighed for at få alle relevante oplys-

ninger om løn- og ansættelsesforhold 

for de personer, som pågældende 

repræsenterer, herunder en liste over 

de ansatte.

Bemærkninger:

Såfremt de relevante oplysninger ikke 

automatisk tilgår TR, skal oplysningerne 

udleveres på TR’s begæring. TR har mod 

Overvejelser inden  

diskussion med leder 

I tilfælde hvor der kan blive tale om en 

afskedigelse af et medlem, er det Etf’s 

konsulenter og ikke TR, som lederen 

skal forhandle med.  Ser lederen det 

som en fordel, at TR har en automa-

tisk plads i ansættelsesudvalget? 

forlangende krav på at modtage eksiste-

rende oplysninger, i det omfang og den 

form de måtte forefindes, om godkendt 

over- og merarbejde på den pågældende 

institution/arbejdsplads.

MED-håndbogen: Rammeaftale om  

medindflydelse og medbestemmelse -  

§ 11 stk. 3 og 4.

TR/SU-aftalen - § 2 stk. 3 og 4

TR skal holdes orienteret ved fore-

stående afskedigelser af personale, 

der ikke er midlertidigt ansat, samt 

holdes bedst muligt orienteret om 

ansættelse af perso-nale og andre 

foranstaltninger, der vedrører den 

pågældende medarbejder-gruppe. 

Cirkulære om TR i Staten - § 3 stk. 4 

Til diskussion mellem  

TR og leder

Hvordan mener du/jeg, at TR holdes 

bedst muligt orienteret om forestå-

ende ansættelser og afskedigelser? 

TR-refleksioner efter  

diskussion med leder

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  

diskussion med leder

Lederen må nødvendigvis have en 

interesse i at TR er en velinformeret 

og velforberedt samarbejdspartner. 

Derfor må TR have opbakning fra sin 

leder, til at bruge tid f.eks. forbere-

delse, søge information, være i dialog 

med sine kolleger, få TR-uddannelse, 

gå til møder m.m. 

I den første tid som TR, kan du have 

brug for at finde ud af, hvad omfanget 

af TR-opgaverne er, og hvor lang tid 

de tager. Etf anbefaler derfor, at du 

f.eks. det første ½ år, fører regnskab 

over TR-opgaverne og registrerer den 

tid, du bruger på at løse dem.

 

Etf anbefaler, at TR ved den første 

drøftelse kun afstemmer forventnin-

ger til TR’s mulighed for at udføre TR-

hvervet. Efter ½ år kan erfaringerne 

bruges i en egentlig forhandling mel-

lem TR og leder om TR’s vilkår. 

Skal I aftale faste tidspunkter, hvor 

du kan mødes med dine kolleger i 

arbejdstiden? 

Hvordan ser lederen på tid til forbere-

delse og informationssøgning? 

Til diskussion mellem  

TR og leder

Hvordan vil du bakke op, så jeg 

løbende kan være i dialog med mine 

kolleger og har fingeren på pulsen? 

Hvor meget tid, som en start, mener 

du/jeg, at der kan sættes af til TR-

arbejdet? 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis 

der opstår en akut situation, hvor jeg 

skal fungere som TR?

Hvordan vil du bakke mig op, så jeg 

kan være en velinformeret og velfor-

beredt samarbejdspartner? 

TR-refleksioner efter  

diskussion med leder 

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 til-

strækkelige tid, under hensyntagen til 

flere forhold: f.eks. arbejdspladsens stør-

relse, at det medfører mindst muligt for-

styrrelse 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  

diskussion med leder

Hvornår er det rette tidspunkt, at 

lederen forholder sig til prioriteringen 

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 gi-

ves frihed til deltagelse i grund-

uddannelsen for TR.   

Cirkulære om TR i Staten  

- § 9 stk. 4 

af dine og kollegernes opgaver, mens 

du er på kursus eller er til møde? 

Etf anbefaler, at du hurtigst muligt 

gennemfører TR-grunduddannelsen, 

så du er klædt godt på til TR-hvervet. 

Etf anbefaler også, at du deltager på 

de TR-møder, som Etf holder for TR. 

Det er vigtigt, at du sikres den for-

nødne kompetenceudvikling i forhold 

til at varetage de ergoterapifaglige 

opgaver på lige fod med sine kolleger. 

Til diskussion mellem  

TR og leder

Hvordan vil du bakke op om, at jeg 

hurtigst muligt får mulighed for at 

gennemføre TR-grunduddannelsen 

og har mulighed for at deltage på de 

TR-møder, som Etf inviterer til? 

Hvordan vil du være med til at sikre, 

at jeg ikke sakker fagligt bagud i 

forhold til at varetage mine ergotera-

pifaglige opgaver? 

Hvilken praksis ønsker du, når jeg skal 

deltage i møder og kurser i forhold til 

at

•	 Godkende	mit	fravær

•	 Prioritering	af	afdelingens	sam-

lede opgaver i mit fravær

TR-refleksioner efter  

diskussion med leder

Giver forventningsafstemningen an-

ledning til noget, du skal have særligt 

fokus på i din rolle som TR? 
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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 er altid omfattet af 

TR-beskyttelsen uanset TR’s fravær. 

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  

diskussion leder

Hvis du og din TR-suppleant ønsker at 

fordele opgaverne mellem jer sådan, 

at suppleanten har visse selvstæn-

dige TR-opgaver, selvom TR er på 

arbejde, anbefaler Etf, at du/I tager 

en drøftelse med lederen om dette 

ønske. 

Det er vigtigt, at TR-suppleanten har 

vilkår (f.eks. tid) til at løse opgaverne, 

og ledelsen anerkender den løsning 

(Det handler om den formelle rolle, 

ansvar, vilkår).

Til diskussion mellem  

TR og leder

Hvordan vil du bakke op om, at 

TR-suppleanten og jeg kan sparre 

med hinanden, så TR-suppleanten 

er nogenlunde ajour med, hvad der 

foregår i tilfælde af, at vedkommende 

midlertidigt skal varetage funktionen 

som TR? 

TR-refleksioner efter  

diskussion med leder

Giver forventningsafstemningen an-

ledning til noget, du skal have særligt 

fokus på i din rolle som TR? 
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Skriv dine refleksioner efter diskussionen med din leder
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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


