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Social og Sundhed
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8382 Hinnerup

Tillidsrepræsentanten fungerer i.h.t Rammeaftale om medindflydelse og
medbestemmelse. Tlf. 894 1010

Social og psykiatri ser ti1.lidsrepræsentantens arbejde som en naturlig del al arbejdet i
organisationen

Tillidsrepræsentanten er repræsentant for de medarbejdere vedkommende er valgt af
over for ledelsen, og skal derfor være i et tæt samarbejde med ledelsen af
socialpsykiatrien i Favrskov kommune.

28-C4-202 i

Tillidsreoræsentanten skal have mulighed for at være i god dialog med kollegaer.
Ledelsen skal inddrage tilLdsrepræsentanten tidligt i beslutningsprocesser der vedrører
MED-aftalen, og der skal mellem ledelsen og tiHidsrepræsentanten være et
parlssamarbejde. som bygger på anerkendelse af de forskellige roler og disses
samarbejde.

Aftaler vedr. TR:
Det aftales at der vælges i TR og i TR-suppleant.

Det aftales at såfremt TR erfraværende i en sammenhængende periode på over 3
uger, træder suppleanten ind i funktionen.

I henhold til MED-aftalen præciseres det hvor mange timer der er til rådighed for TR i
den kommende periode.

MED:

HMU — inkl. Forberedelse / formøder og døgnmøde 48 timer

SMU — inkl Forberedelse! formøder og Arsmøde 28 timer

Tid til MED-arbejde i øvre MED-udvalg i alt: 76 timer

TR:

TR-f’anktion grurdtakst: 95 timer

TR: 4 timer pr ansat (50 personer): 200 timer

TR. i time pr uge i 44 uger pga. geografi: 44 timer

Tid til TR-arbejde — herunder LMU — i alt: 339 timer

Det vil siqe 415 timer Pr. år = 94 timer om ugen.

Det præciseres. al der r tale om en ramme, idet det er forudsat, at der ifølge MED
rammeaftalens §14 stk 2, altid er den fornødne og tilstrækkelige tid til rådighed

Herudover kommer frikøb til kredskontoret som kan være følgende:



Favrskov
Kommune

SL frikøb Iii TR-møder

SL frikøb til HMU møder

Disse medregnes ikke i Limetallet, da der kan være både flere og færre, samt refusion
der gør det muligt at dække TR’s fravær.
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