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Velkommen

Kære	nyvalgte	tillidsrepræsentant

Socialrådgivernes	løn-	og	ansæt-
telsesforhold	er	højt	prioriteret	i	
Dansk	Socialrådgiverforening,	så	
det	glæder	os,	at	du	vil	være	med	
til	at	løfte	denne	opgave.	Gode	
tillidsrepræsentanter	er	nemlig	
helt	uundværlige	for	foreningens	
virke	på	arbejdspladserne.

Og	der	er	hjælp	at	hente.	I	Dansk	
Socialrådgiverforening	kan	du	
hente	bistand	og	støtte	hos	de	
faglige	konsulenter.	For	at	gøre	
samarbejdet	så	stabilt	som	muligt,	
vil	du	få	’din	egen’	konsulent,	som	
vil	indgå	i	et	tæt	samarbejde	med	
dig	om	dine	opgaver.
	
På	vores	hjemmeside	www.social-
rdg.dk	finder	du	desuden	masser	
af	information,	gode	råd	og	ideer,	
der	handler	om	personalepolitik,	
arbejdsmiljø	og	generelle	arbejds-
vilkår	for	socialrådgivere.	Som	
tillidsrepræsentant	har	du	desuden	
adgang	til	uddannelse	og	særlige	
værktøjer	tilegnet	tillids-	og	ar-
bejdsmiljørepræsentanter.

Denne	pjece	giver	dig	nogle	af	de	
vigtigste	oplysninger,	som	du	skal	
være	opmærksom	på	som	nyvalgt.

Held	og	lykke	med	dit	nye	hverv!

Majbrit	Berlau
Formand
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Introduktion til arbejdet som TR

Som	nyvalgt	tillidsrepræsentant	
bliver	du	inviteret	til	en	person-
lig	samtale	med	din	konsulent	i		
Dansk	Socialrådgiverforening.

Samtalen	varer	typisk	2-3	timer.	
Her	får	du	en	grundig	introduk-
tion	til	opgaverne,	svar	på	
dine	spørgsmål	og	aftaler	om,	
hvordan	konsulenten	kan	bakke	
dig	op.

Introduktionssamtalen	indeholder	
blandt	andet:

•	 Overblik	over	tillidsrepræsen-
tantens	opgaver

•	 Fælles	gennemgang	af	
arbejdspladsens	samarbejds-
struktur,	herunder	samar-
bejdet	med	andre	tillids-
repræsentanter

•	 Gennemgang	af	aktuelle	
sager	i	klubben

•	 Orientering	om	støttemulig-
heder	og	informationssyste-
met	i	Dansk	Socialrådgiver-
forening

•	 Overblik	over	uddannelses-	
og	kursusmuligheder

•	 Tilbud	om	årlig	udviklings-
samtale.

TR og konsulenten
Den	faglige	konsulent	bistår	
tillidsrepræsentanterne	i	forbin-
delse	med	forhandlinger	og	
forberedelse	heraf.		Den	konkrete	
bistand	aftaler	du	med	din	kon-

sulent	-	typisk	i	forbindelse	med	
introduktionssamtalen

Uddannelse for TR
Dansk	Socialrådgiverforening	står	
for	din	uddannelse	som	tillids-
repræsentant.	

Grunduddannelsen	består	af	
diverse	kurser	af	2	eller	3	dages	
varighed.	Kurserne	afholdes	flere	
gange	årligt.	

Der	holdes	normalt	også	en	årlig	
TR-konferencer.

Du	kan	se	kursusoversigten	på	
Dansk	Socialrådgiverforenings	
hjemmeside	under	menupunktet	
”TR	og	AMiR”.		Her	kan	du	også	
tilmelde	dig	kurserne.

Der	tilbydes	også	efteruddannel-
se	til	erfarne	tillidsrepræsentan-
ter	med	længere	anciennitet.
Kurserne	er	gratis	for	dig	og	din	
arbejdsgiver,	og	du	har	ret	til	
tjenestefri	med	løn	under	kurset.	
Du	skal	dog	af	hensyn	til	ar-
bejdstilrettelæggelsen	aftale	del-
tagelsen	med	din	arbejdsgiver.

Planlægning	af	deltagelse	i	kur-
serne	sker	i	samarbejde	med	din	
konsulent	i	DS.

Arrangementer for TR
Dansk	Socialrådgiverforening	
afholder	med	jævne	mellem-
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rum	arrangementer	for	tillids-
repræsentanter,	hvor	der	
blandt	andet	er	mulighed	for	at	
udveksle	erfaringer	med	andre	
TR	på	tværs	af	arbejdsplad-
serne.	

Du	får	invitation	til	disse	
møder	direkte	pr.	e-mail.	

DS’ hjemmeside
På	Dansk	Socialrådgiverfor-
enings	hjemmeside
socialraadgiverne.dk/tr	er	der	
et	særligt	område	for	tillids-	og	
arbejdsmiljørepræsentanter.	

Regionskontorerne på 
hjemmesiden
På	socialraadgiverne.dk	under	
”Kontant”	kan	du	finde	oplys-
ninger	om	din	region,	oversigt	
over	medarbejdere,	arrange-
menter	og	en	række	andre	
nyttige	oplysninger.	

TR i Staten
TR	ansat	på	statsområdet	skal	
kontakte	de	særlige	statskon-
sulenter	i	faglige	spørgsmål	
og	spørgsmål	vedr.	TR-uddan-
nelse.	
(Se	boksen	til	venstre)

Dit regionskontor

Region	Nord	
(Nord-	og	Midtjylland)
Søren	Frichs	Vej	42H,	1.	th.
8230	Åbyhøj
T	87	30	91	91,	
M	ds-nord@socialraadgiverne.dk	

Region	Syd	
(Sydjylland	og	Fyn)
Vesterballevej	3	A	
Snoghøj	
7000	Fredericia	
T	87	47	13	00
M	ds-syd@socialraadgiverne.dk

Region	Øst	
(Sjælland	og	øerne)
Algade	43,	2.
4000	Roskilde	
T	33	38	62	22,	
M	ds-oest@socialraadgiverne.dk	

Statsområdet	Vest
(Vest	for	Storebælt)
Konsulent	Gunda	Herlufsen
T	4041	2365
M	gh@socialraadgiverne.dk	

Statsområdet	Øst
(Øst	for	Storebælt)
Konsulent	Kirsten	Pihler
Telefon:	3338	6146
M	kp@socialraadgiverne.dk
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TR og klubben

Når	der	er	valgt	en	TR	skal	der	
dannes	en	klub.		Klubben	har	to	
hovedfunktioner:

•	 Den	er	tillidsrepræsentantens	
bagland	i	alle	lokale	forhand-
linger

•	 Den	er	Dansk	Socialrådgiver-
forenings	afdeling	på	ar-
bejdspladsen

TR håndterer klubbens 
aftaleret
Dansk	Socialrådgiverforening	har	
delegeret	aftaleretten	til	klubben.	
Det	betyder,	at	dine	opgaver	som	
TR	blandt	andet	er	at	forhandle	
og	underskrive	aftaler	om	løn	for	
dine	kolleger.	Eksempelvis	skal	
løn	for	nyansatte	forhandles	med	
TR,	og	de	årlige	lønforhandlinger	
og	samarbejde	med	ledelsen	er	
generelt	også	en	væsentlig	TR-
opgave.	

Der	er	dog	opgaver,	du	som	TR	
IKKE	skal	varetage.	Det	gælder	
løn	og	ansættelsesforhold	for	
ledere	med	personaleansvar,	
samt	afskedigelsessager.	Dine	
egne	vilkår	som	TR	skal	du	heller	
ikke	selv	forhandle.	Det	gør	din	
konsulent,	men	du	er	naturligvis		
inddraget.	

Læs også

Rammeaftalen	om	med-
indflydelse	og	medbestem-
melse	samt	TR-regler	på	
det	kommunale	og	region-
ale	område	(”Med-håndbo-
gen”).	
	
Find	den	på	det	særlige	
område	for	TR	og	AMIR	på	
socialraadgiverne.dk/tr

Som tillids-
repræsentant 
har du adgang 
til uddannelse 
og særlige 
værktøjer til-
egnet tillids- og 
arbejdsmiljø-
repræsentanter



Tid til arbejdet som TR
Når	Dansk	Socialrådgiverfore-
ning	har	anmeldt	dig	som	tillids-
repræsentant	til	din	arbejdsgiver,	
træder	dine	rettigheder	og	pligter	
i	kraft.	

Din	arbejdsgiver	skal	give	dig	så	
meget	tid	til	rådighed,	at	du	har	
reel	mulighed	for	at	varetage	
dine	pligter	som	tillidsrepræsen-
tant,	og	til	at	du	kan	deltage	i	
relevante	kurser	og	møder.

Vilkår for TR
Overordnede	principper	for	
tillidsrepræsentantens	vilkår	
fastlægges	i	det	øverste	samar-
bejdsorgan	(HMU/HSU),	mens	
lokale	konkrete	TR-vilkår	aftales	
mellem	den	enkelte	organisation	
og	arbejdsgiveren.

En	aftale	om	TR-vilkår	skal	tage	
udgangspunkt	i	forhold,	der	
har	betydning	for,	at	du	kan	
udføre	dit	hverv,	blandt	andet	
normeringsmæssige	hensyn,	
tilrettelæggelse	af	arbejdet	og	
afklaring	af,	hvor	meget	tid,	der	
anvendes	til	TR-arbejdet.

Vilkår for TR

Tid til TR-arbejdet

I	MED-rammeaftalen	frem-
går	det	af	§	14	stk.	2,	at	
”Medarbejderrepræsentan-
ter	skal	have	den	nødven-
dige	og	tilstrækkelige	tid	
til	varetagelsen	af	deres	
hverv”.	

På	statens	område	gælder	
jf.	§	6	i	cirkulære	om	tillids-
repræsentanter	i	staten,	
at	“Tillidsrepræsentanten	
må	anvende	den	tid,	der	
er	nødvendig	til	hvervets	
forsvarlige	udførelse,	under	
hensyntagen	til	såvel	insti-
tutionens	arbejdsopgaver	
som	tillidsrepræsentantop-
gavernes	omfang”.

En aftale om 
TR-vilkår skal 
tage udgangs-
punkt i forhold, 
der har betyd-
ning for, at du 
kan udføre dit 
hverv
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Samarbejde med andre TR og AMiR

kan	ligge	enten	hos	arbejdsmiljø-
repræsentanten	eller	tillids-
repræsentanten	-	eller	kan	vare-
tages	i	fællesskab.

På	socialraadgiverne.dk/tr	finder	
du	særlige	informationer	og	værk-
tøjer,	som	er	nyttige	for	tillids-
repræsentanten.

Det	er	vigtigt,	at	du	får	etab-
leret	et	samarbejde	med	tillids-
repræsentanter	fra	andre	fag-
grupper	og	med	sikkerheds-
repræsentanterne	blandt	andet	i	
samarbejdsudvalget.

Arbejdsmiljørepræsentanten	
varetager	arbejdsmiljøopgaver	
for	alle	ansatte	på	arbejdspladsen	
uanset	fagligt	tilhørsforhold.

I	bør	sammen	overveje,	hvordan	
I	kan	fordele	arbejdsopgaverne	
indbyrdes,	og	hvordan	I	kan	
støtte	og	hjælpe	hinanden.

Skemaet	nedenfor	giver	et	godt	
overblik	over	de	opgaver,	som	
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Få mere at vide

Nyttige hjemmesider
hvor	du	kan	få	mere	at	vide:

socialraadgiverne.dk/tr	-	Dansk	
Socialrådgiverforening.	
Her	finder	du	særlige	informa-
tioner	og	værktøjer,	som	er	nyt-
tige	for	tillidsrepræsentanten.

oao.dk	-	Offentlige	ansattes	or-
ganisationer	

ftf.dk	-	Fællesrådet	for	
tjenestemænd	og	funktionærer

forhandlingsfaellesskabet.dk	-	
Forhandlingsfællesskabet	for	
kommunalt	og	regionalt	ansatte.	

vpt.dk	-	Parterne	på	det	kom-
munale	arbejdsmarked,	persona-
lepolitik	

kl.dk	-	Kommunernes	Lands-
forening	

regioner.dk	-	Danske	Regioner	

modst.dk	-	Moderniserings-sty-
relsen	(statslig	arbejdsgiver)	

Presseklip fra den 
sociale verden 

Abonnér	på	“Dagens’nb”	og	få	
presseklip	fra	den	sociale	ver-
den	-	du	får	resumeer	fra	dagens	
aviser	i	din	indbakke	alle	hver-
dage.	

Tilmeld	dig	på	
medlem.socialraadgiverne.dk
	-	log	på	med	dit	login	til	
medlemssystemet,	vælg	MIT	
MEDLEMSKAB	–	Personlige	oplys-
ninger	–	scrol	ned	til	Egne	felter	
-	klik	ud	for	“ja	tak”	-	og	klik	på	
Gem.


