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Overordnede principper SagsbehandIer
Janne Vinderslev Plsso

for aflønning af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter
i Familieafdelingen

89403589

Flere tjenestesteder i Famitieafdelingen har oplevet behov for et sæt af
generelle retningslinjer for aflønning af tillidsrepræsentanter og sikker
hedsrepræsentanter. Formålet med nærværende notat er at synliggøre
de overordnede principper og generelle forventninger, der er knyttet til en
honorering af disse funktioner.

Udgangspunktet er i første omgang de generelle retningslinjer, som
Kommmunernes Landsforening har udmeldt. Derudover har vi i Familie-
afdelingen gjort os nogle overvejelser om aflønningen af tillids- og sikker
hedsrepræsentanter.

Overordnede retningslinjer

Det overordnede udgangspunkt er, at tillidsrepræsentanter - og sikker
hedsrepræsentanter - bør have samme mulighed for at stige i løn og få
tillæg ud over grundlønnen, som øvrige medarbejdere.

Der er desuden i dag skabt mulighed for at indgå aftale med de faglige
organisationer om midlertidig honorering af funktionen som tillidsrepræ
sentant henholdsvis sikkerhedsrepræsentant.

Retningslinjer i FamilieafdelinQen

I Familieafdelingen er udgangspunktet for et sæt af retningslinjer vedrø
rende tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentantec dog bredere
end blot en sikring af, at medarbejderne ikke lønmæssigt “sakker bagud”
og at der er knyttet et tillæg til funktionen.

Overordnet må man kunne forvente, at repræsentanterne har kendskab
til, overblik over og indsigt i de opgaver, der følger med hvervet. Det er i
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den forbindelse væsentligt, at TR- og SIR-repræsentanterne kender og
forstår ikke bare sin egen men også modpartens rolle og vilkår i samar
bejdet. For at skabe resultater tit gavn for både medarbejderne og
arbejdspladsen er det nødvendigt at se på helheden og medvirke til
fælles løsninger.

Et andet relevant aspekt er, at tillids- og sikkerhedsrepræsentantarbejdet
kan indebære ulemper, særlig i forhold til arbejde og rådighed på skæve
tidspunkter. Et faktum, vi er opmærksomme på i Famitieafdelingen.

Det er endelig vurderingen, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne ved
udøvelsen af hvervet kan erhverve kvalifikationer, som afdelingen efter
følgende kan drage nytte af. Efter endt varetagelse af tillidsrepræsentant
hhv. sikkerhedsrepræsentanthvervet bør der derfor ske en konkret indivi
duel vurdering af, om hvervet har bidraget med relevante kvalifikationer,
der kan udløse kvalifikationsløn, f.eks. i forbindelse med varetagelsen af
nye eller anderledes funktioner.

I forhold til selve funktionshonoreringen henvises til aftale om honorering
af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i Familieafdelingen.

Med venlig hilsen

tt
Kirsten Frandsen
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Aftale
om honorering af tillidsrepræsentanter og

sikkerhedsrepræsentanter i Familleafdelingen

For varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant ydes i Familieafdelingen følgende
midlertidige pensionsgivende funktionstillæg:

Repræsentation af: Tillæg årlig grundbeløb (31/3 2000 niveau)

Færre end 20 medarbejdere 6.000 kronet

20 medarbejdere og derover 9.000 kronet

For varetagelse af hvervet som sikkerhedsrepræsentant ydes i Familieafdelingen følgende
midlertidige funktionstillæg:

. Repræsentation af: Tillæg årlig grundbeløb (31/3 2000 niveau)

Fætre end 20 medarbejdere 3.000 kroner

20 medarbejdere og derover 4.500 kroner

Tillæggene dækker samtlige de situationer som er omtalt i mæglingsforliget, herunder
kompensation for manglende lønudvikling, kvalifikationer opnået i kraft af funktionen samt -

for tillidsrepræsentanternes vedkommende - de opgaver som ny løn har medført.

Det er ikke hensigten hermed at udelukke tillids- og sikkerhedsrepræsentanter fra at få
kvalifikationsløn med begrundelser vedrørende kvalifikationer opnået som led i varetagelse
af funktionen. Efter endt varetagelse af hvervet foretages således en individuel vurdering af,
om funktionen har bidraget til erhvervelse af kvalifikationer, der kan udløse kvalifikationsløn.

Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er herudover omfattet af den almindelige mulighed for
en konkret individuel vurdering af kvalifikationerne i fohö1d til det arbejde, der udføres ved
siden afTR/ SR-funktionen.

Der udmøntes ét tillæg pr. repræsenteret medarbejdergruppe. Hvis der er flere om at
repræsentere samme medarbejdergruppe deles tillægget ligeligt mellem tillidsf
sikkerhedsrepræsentanterne. Gør særlige forhold sig gældende (er der f.eks. tale om særlig
store arbejdspladser) kan der dog udmøntes to tillæg til deling mellem to eller flere tillids/
sikkerhedsrepræsentanter efter en konkret vurdering.

Tillæggene reduceres ikke efter ansættelsesgrad.



Aftalen træder i kraft den i januar 2003 og kan af hver af parterne opsiges med tre
måneders varsel. De anførte tillæg er alle i 31/3 2000 niveau og pensionsgivende.

Århus, den

Familleafdelingen HK

Socialpæd. Landsforbund Dansk Socialrådgiverf.


