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I dette kapitel kan du læse om, hvilke opgaver, pligter og rettigheder du 
har som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, eller hvis du  
ǜÿƣĪƸÿŃĪƣ�ÿŲģƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫƠżƫƸĪƣܓ�'ǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�żŰ܍�Ŋǜÿģ�ģǀ�Ŋÿƣ�ŏŲģǴŧǣģĪŧƫĪ�
på, og hvor du kan søge hjælp og råd. Du har som tillidsrepræsentant 
ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ĪŲ�ŰĪŃĪƸ�ěĪƸǣģŲŏŲŃƫłǀŧģ�ƣżŧŧĪ�ƠĖ� 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܓ�'ǀ�Īƣ�ģĪŲ܍�ģĪƣ�ƫŏŤƣĪƣ܍�ÿƸ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�łǀŲŃĪƣĪƣܓ��'ǀ�Īƣ�
żŃƫĖ�ǜÿŃƸŊǀŲģĪŲ܍�ģĪƣ�ƫŏŃĪƣ�Ƹŏŧ܍�ŲĖƣ�ƣĪŃŧĪƣ�żŃ�ÿǼƸÿŧĪƣ�ŏŤŤĪ�żǜĪƣŊżŧģĪƫܓ� 
'ǀ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�Īƣ�ŰŏģƸƠǀŲŤƸĪƸ�łżƣ�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ� 
łęŧŧĪƫƫŤÿě�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܓ�®ÿŰƸŏģŏŃ�Īƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ� 
ƫƠÿƣƣŏŲŃƫƠÿƣƸŲĪƣ�łżƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲܓ��ǼƸĪ�ǜŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�ŲǣĪ�ƸŏŧƸÿŃ�ŰĪģ�
ģŏŃ܍�łƙƣ�ģĪ�ŏǜęƣŤƫęƸƸĪƫܓ�NĪƣ�Ŋÿƣ�ģǀ�ŃżģĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ŏŲģǴŧǣģĪŧƫĪܓ
 
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ĪƸ�ŊĪŧƸ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�ƸÿŲģŊšǀŧ�ŏ�łÿŃܯ 
ěĪǜęŃĪŧƫĪŲܬ��šÿ܍�ģǀ�Īƣ�łÿŤƸŏƫŤ�ĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ƸÿŲģŊšǀŧ�ŏ�ŊĪŧĪ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ� 
model. Uden dig som repræsentant på arbejdspladserne vil det være 
ƫǜęƣƸ�łżƣ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�żŃ�ģŏƸ�łżƣěǀŲģ�ÿƸ�ǜŏģĪ܍�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ƫŤĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫܯ 
ƠŧÿģƫĪƣŲĪܓ�'ǀ�Īƣ�ÿŧƸƫĖ�żŃƫĖ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲƫ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģܯ
sen.  Som arbejdsmiljørepræsentant har du en mindst ligeså vigtig rolle 
ŏ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ�łżŤǀƫ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�żŃ�ƸƣŏǜƫŧĪŲ�ƫÿŰƸ�ŃƙƣĪ�ŧĪģĪŧƫĪ܍�ŤżŧŧĪŃĪƣ�
opmærksom på, når der opstår arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladܯ
ƫĪŲܓ�ÃģĪŲ�ģŏŃ�ǜŏŧŧĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŏŤŤĪ�ŊÿǜĪ�ŏŲģǴŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�
ƠĖ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫܓ�'ǀ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ĪƸ�ÿł�ģĪ�ǜŏŃƸŏŃƫƸĪ�ƸÿŲģŊšǀŧ�ŏ�ǀģǜŏŤŧŏŲܯ
ŃĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ܍�ŰĪŲ�ģǀ�ÿƣěĪšģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ǀŲģĪƣ�ŲżŃŧĪ�ŧŏģƸ�ÿŲģƣĪ�
regler end tillidsrepræsentanten. 
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NYVALGT 
ܔ�®�'��Nßޤ�ܴ

'/t�F�¦®¼/�'/h��F�f�£S¼h/¼�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/� 
/rt/¦��G�®£�¦G®r�h܌

ޞ  Hvem repræsenterer du som henholdsvis tillidsrepræsentant og  
arbejdsmiljørepræsentant?

ޞ  Nǜÿģ�ģǀ�Ŋÿƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖܐ
ޞ  Hvilke pligter og rettigheder har du som tillidsrepræsentant og  

arbejdsmiljørepræsentant?
ޞ  NǜżƣģÿŲ�Īƣ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ� 

i hvervet?
ޞ  Hvor du kan søge hjælp og råd?
ޞ  Hvordan ser dagligdagen som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant ud?
ޞ  NǜżƣģÿŲ�ģǀ�ǿŲģĪƣ�ĪŲ�Ńżģ�ěÿŧÿŲĜĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ܉�ģŏŲĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ƫżŰ� 

tillidsvalgt og din familie?
ޞ  Hvilke uddannelsesmuligheder har du som tillidsvalgt?
ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ�łżƣ�ŃĪŲǜÿŧŃ�ĪŧŧĪƣ�ŲǣǜÿŧŃܐ
ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ģŏŲĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫŊǜĪƣǜĪƸܐ�
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TILLIDSVALGT

FęŧŧĪƫ�łżƣ�ÿŧŧĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�Īƣ܉�ÿƸ�S�ŲǣģĪƣ�ěĖģĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲƫ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�Ƹŏŧŧŏģܔ�ģĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ܉�S�Īƣ�ěŧĪǜĪƸ�
valgt. I er også fælles om at repræsentere jeres kollegers interesser over for ledelsen. Tillidsvalgte har 
ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ƠŧŏŃƸĪƣ�żŃ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�żŰ�ģǀ�Īƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ-
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰ�ĪŧŧĪƣ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ÿŲģĪŲ�łǀŲŤƸŏżŲ�'Īƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ěĪƸǣģĪŧŏŃĪ�łżƣƫŤĪŧŧĪ�
ŰĪŧŧĪŰ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�żŃ�łƣÿ�ĪƸ�łżƣěǀŲģ�Ƹŏŧ�ĪƸ�ÿŲģĪƸ�'Īƣłżƣ�ƫŤÿŧ�ģǀ�żƣŏĪŲƸĪƣĪ�ģŏŃ�ŏ�ģŏƸ�
forbund, så du véd, hvilke opgaver du forventes at tage dig af, og hvor du kan få hjælp og rådgivning.
På tværs af forbund og sektorer er der dog også nogle helt overordnede opgaver og rettigheder for dig 
som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller hvis du har en anden tillidsfunktion på din 
arbejdsplads. 
 
S�ģĪ�ŲęƫƸĪ�ÿłƫŲŏƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ�ģĪ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ܉�żŃ�Ŋǜÿģ�ģĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�
for dit virke som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller hvis du bestrider en anden tillids-
funktion på arbejdspladsen.  

TILLIDSVALGTES OPGAVER  
& RETTIGHEDER

KAPITEL 1   |   BAGGRUND18

¦/Gh/¦��r�£/¦®�t�£hæ®tStG/¦��

De såkaldte GDPR regler kan være en udfordring i dit 

arbejde som tillidsvalgt. Kontakt din fagforening for at 

høre nærmere om, hvad der gælder for dit overens- 

komstområde og din arbejdsplads.
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¼ShhS'®¦/£¦�®/tܴ 
TANTENS PLATFORM  
ܳ��£G�ß/¦܍�£hSG¼/¦ޤ�� 
RETTIGHEDER
®żŰ� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� Īƣ� ģŏŲĪ�ƠŧŏŃƸĪƣ� żŃ� ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ� łżƣÿŲŤƣĪƸ� ŏ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ� żŃ� ÿǽƸÿŧĪƣ��
NżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲ܉�ģŏŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪŲ�żŃ�®Ãܕܫr/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�ÿŲŃŏǜĪƣ�ŊĪŧƸ�
præcist, hvad dine opgaver og rettigheder. Nogle regler er ens på tværs af forbund og sektorer, 
ŰĪŲƫ�ÿŲģƣĪ�Īƣ�ƫƠĪĜŏǿŤŤĪ�łżƣ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲ�ƫĪŤƸżƣ�'ŏŲĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�
łÿŧģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ƫĪŤƫ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ŤÿƸĪŃżƣŏĪƣ܉�ƫżŰ�ģǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�ŲęƣŰĪƣĪ�żŰ�ŏ�ěżŃĪŲƫ�ƙǜ-
rige kapitler:

ޞ  Repræsentere fagforeningen på arbejdspladsen og være bindeled mellem arbejdsplads og 
fagforening, herunder give input til fagforeningen som kan danne basis for krav til centrale 
overenskomstforhandlinger (kapitel 2)

ޞ  FÿŃŧŏŃ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ܉�ŊĪƣǀŲģĪƣ�ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�ĪŲŃÿŃĪƣĪƣ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŏ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃĪŲ�ÿł�ŲǣĪ�ŰĪģ-
ŧĪŰŰĪƣ�żŃ�ƫǣŲŧŏŃŃƙƣ�ǜęƣģŏĪŲ�ÿł�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ�łęŧŧĪƫƫŤÿě�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܠ�ŤÿƠŏƸĪŧܡڏ�

�¦�/d'®rShd�¦/£¦�ܴ 
SENTANTENS PLATFORM  
ܳ��£G�ß/¦܍�£hSG¼/¦ޤ�� 
RETTIGHEDER
Som arbejdsmiljørepræsentant er dine opgaver som udgangspunkt forankret i arbejdsmiljøloven. Der 
er dog i stigende grad inddraget arbejdsmiljø i overenskomster, så derfor er det vigtig, at du også ori-
enterer dig i overenskomsten på dit område. Som arbejdsmiljørepræsentant har du følgende hovedop-
ŃÿǜĪƣ܉�ģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�łÿŧģĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ƫĪŤƫ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ŤÿƸĪŃżƣŏĪƣ܉�ƫżŰ�ģǀ�ŧęƫĪƣ�ŰĪƣĪ�żŰ�ŏ�ěżŃĪŲƫ�ƙǜƣŏŃĪ�
kapitler:

ޞ  Repræsentere kollegerne i samarbejdet med ledelsen om arbejdsmiljøet og være bindeled mel-
ŧĪŰ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�żŃ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ƫÿŰƸ�ƫŏŤƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�żƠŧęƣŏŲŃ܉�ŏŲƫƸƣǀŤƸŏżŲ�żŃ�
ŤĪŲģƫŤÿě�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪŲƫ�żƠěǣŃŲŏŲŃ�żŃ�ÿƣěĪšģĪܠ�ŤÿƠŏƸĪŧܡڎ�

ޞ  Organisatorisk arbejde dvs. medvirke til at skabe gode rammer for det faglige fællesskab blandt 
ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ǜĪģ�ÿƸ�ŏŲģģƣÿŃĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ�ÿł�ģĪƸ�łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙܠ�ŤÿƠŏƸĪŧܡڏ�

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹�Ƨ÷òƄƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň
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ޞ  ®ŏŤƣĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ܉�ƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ǜĪģ�ÿƸ�ÿłƫƸĪŰŰĪ�żŃ�ƣĪƠƣęƫĪŲ-
tere kollegernes interesser over for ledelsen og bidrage til at sikre gode og rolige arbejdsforhold 
gennem et godt og konstruktiv samarbejde med kollegerne, ledelsen og andre tillidsvalgte som fx 
arbejdsmiljørepræsentanten (kapitel 4) 

ޞ  FżƣŊÿŲģŧĪ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ƠĖ�ŃƣǀŲģŧÿŃ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ƫŏŤƣĪ�Ńżģ�ŧƙŲ�żŃ�ŃżģĪ�ÿƣěĪšģƫ-
vilkår på arbejdspladsen (kapitel 5)

ޞ  ®ŏŤƣĪ�ŊĖŲģŊęǜĪŧƫĪ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�ÿł�łÿŃŧŏŃĪ�ƸǜŏƫƸĪƣ�żŃ�ǀĪŲŏŃܫ 
heder på arbejdspladsen samt støtte kolleger i ansættelses- og afskedigelsessituationer  
(kapitel 6) 

ޞ  ßęƣĪ�żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ�ŲǣĪ�ƸƣĪŲģƫ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�łĖ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲĪ�Ťżŧܫ 
ŧĪŃĪƣܫ��ŊĪƣǀŲģĪƣ�ƫŏŤƣĪ�ÿƸ�šĪƣĪƫ�šżěłÿŃŧŏŃŊĪģ�żŃ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪǀģǜŏŤŧŏŲŃ�Īƣ�ŏ�ƸƣĖģ�ŰĪģ�ģĪ�ŲǣĪ�ƸĪŲģĪŲ-
ser (kapitel 7). 

Som tillidsrepræsentant har du pligt til at samarbejde med ledelsen og fremme og vedligeholde gode 
og rolige arbejdsforhold. Ledelsen har på samme måde pligt til at vedligeholde gode og rolige arbejds-
łżƣŊżŧģ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ÿƣěĪšģĪ�łżƣ܉�ÿƸ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏ�ŧŏŃŊĪģ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żǜĪƣŊżŧģĪƣ�ŏŲģŃĖĪģĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣ-
der blandt andet, at du skal opfordre kolleger til at genoptage arbejdet, hvis de har nedlagt det i strid 
med overenskomsten. 

Du skal som tillidsrepræsentant repræsentere dine kolleger. Som udgangspunkt repræsenterer du 
dem, der er medlem af din fagforening eller andre fagforeninger, og som er ansat på din overenskomst. 
Nogle overenskomster forpligter dig til i forhandlinger at repræsentere alle medarbejdere, uanset om 
de er medlem af en fagforening eller ej. Til gengæld er du ikke forpligtet til at videregive ønsker og 
ŤŧÿŃĪƣ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�łƣÿ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ÃŲģĪƣƫƙŃ܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲ�żǜĪƣ-
enskomst forpligter dig til. 

ޞ  Sikre samarbejde om arbejdsmiljøet, trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen gennem et godt 
og konstruktivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen med ledelsen, kollegerne og andre 
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ƫżŰ�łǢ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�żŃ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ĖƣŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙģƣƙǽƸĪŧƫĪ܉��ƣěĪšģƫ-
pladsvurdering (APV) og kompetenceudviklingsplan. Desuden sikre, at arbejdsmiljøet integreres 
ŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ƫƸƣÿƸĪŃŏƫŤĪ�ŧĪģĪŧƫĪ�żŃ�ģÿŃŧŏŃĪ�ģƣŏǽƸܠ�ŤÿƠŏƸĪŧܡڐ�

ޞ  ®ŏŤƣĪ�ÿƸ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ŲǣĪ�ƸŏŧƸÿŃ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ŏŤŤĪ�ŃĖƣ�ǀģ�żǜĪƣ�ģĪƸ�łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�
arbejdsmiljø gennem et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanten og ledelsen samt bidrage til 
udvikling af bedre værnemidler og arbejdsgange (kapitel 5)

ޞ  ®ÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ�żŃ�ŤżŲƸƣżŧŧĪƣĪ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�żǜĪƣŊżŧģĪƫ܉�łżƣĪěǣŃŃĪ�
żŃ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƫÿŰƸ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫ-
ŲŏŲŃ�ÿł�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƫÿŰƸ�ƫƸƙƸƸĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ǜĪģ�ƫǣŃģżŰ܉�ǀŧǣŤŤĪƣ܉�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�Űǜ�
(kapitel 6)

ޞ  ßęƣĪ�żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ�ŲǣĪ�ƸƣĪŲģƫ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�łĖ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�żŃ�
ƸƣŏǜƫŧĪŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ŊĪƣǀŲģĪƣ�ƫŏŤƣĪ�ÿƸ�ģŏŲĪ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪƣ�ƸŏŧƠÿƫƫĪƫ�ģĪ�ŲǣĪ�
tendenser (kapitel 7). 

Grundlæggende er det ledelsens ansvar at sikre, at arbejdsmiljø og sundhed er i orden på arbejds- 
pladsen. Som arbejdsmiljørepræsentant er det en hovedopgave at sikre, at ledelsen lever op til sit 
ÿŲƫǜÿƣ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫ-
pladsen som en del af arbejdsmiljøorganisationen. 

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹
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Som tillidsrepræsentant er du valgt af dine kolleger. De har valgt dig som talerør over for ledelsen. Der-
med har du som udgangspunkt fået et mandat. Dit mandat som tillidsrepræsentant skal du imidlertid 
Ƹŏŧ�ƫƸÿģŏŃŊĪģ�łżƣŲǣ� ŏ�ģĪƸ�ģÿŃŧŏŃĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ� ŧĪģĪŧƫĪŲ�'ĪƸ�Ńƙƣ�ģǀ�ǜĪģ�ÿƸ�ǜęƣĪ� ŏ� ƸęƸ� 
ģŏÿŧżŃ�ŰĪģ�ģŏŲĪ� ŤżŧŧĪŃĪƣ� żŃ� šęǜŲŧŏŃƸ� ƸÿŧĪ�ŰĪģ�ģĪŰ�żŰ܉�Ŋǜÿģ�ģĪ� łǢ� ƫǣŲĪƫ� żŰ� ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ܉� ŧƙŲ� żŃ� 
ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�'ĪƸ�Īƣ�ŏ�ģĪŲ�ƸęƸƸĪ�ģŏÿŧżŃ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫƸǣƣŤĪƣ�ģŏƸ�ŰÿŲģÿƸ�żŃ�ǜŏƫĪƣ܉�Ŋǜÿģ�łęŧŧĪƫ-
ƫŤÿěĪƸ�ěĪƸǣģĪƣܨ��żŃ�ģĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ƸŏŧƸƣęŤŤĪ�ŲǣĪ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�

NǀƫŤ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃƫĖ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�ģĪŧƸŏģƫÿŲƫÿƸƸĪ܉�ƸŏģƫěĪŃƣęŲƫĪƸ�ÿŲƫÿƸƸĪ܉�ǜŏŤÿƣĪƣ܉�ǵŧĪŤƫšżěěĪƣĪ܉�ŧęƣŧŏŲŃĪ�
og elever, hvis I har sådanne kolleger på arbejdspladsen. De kan have nogle lidt andre interesser end de 
andre kolleger – men det er vigtigt for dem, at de også huskes, når du varetager kollegernes interesser. 
NǀƫŤ�ÿƸ�ŏŲǜŏƸĪƣĪ�ģĪŰ�ŰĪģ�ŏ�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ�łęŧŧĪƫƫŤÿě�®ƠƙƣŃ܉�żŰ�ģĪ�Ŋÿƣ�ŧǣƫƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�ŤŧǀěŰƙģĪƣ�żŃ�
andre faglige aktiviteter.  
Endelig er du også et vigtigt bindeled mellem fagforening og medlemmer. Du er i mange tilfælde det 
eneste ansigt, dine kolleger forbinder med fagligt arbejde – og derfor repræsenterer du også fagfor-
eningen i forhold til medlemmerne. Der vil være tilfælde, hvor fagforeningen har besluttet at gøre en 
ƫęƣŧŏŃ�ŏŲģƫÿƸƫ�ƠĖ�ĪƸ�żŰƣĖģĪ�NĪƣ�ǜŏŧ�ģǀ�żǽƸĪ�ǜęƣĪ�ģĪŲ܉�ģĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƫŤÿŧ�ǀģěƣĪģĪ�ǜŏģĪŲ�żŰ�
indsatsen og måske også være aktiv. Det kan fx dreje sig om indsatser mod mobning eller mod stress.  

Nß�¦'�t�F�¦�d/G�St'Fhæ'/h®/
'Īƣ�Īƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰĖģĪƣ܉�ŊǜżƣƠĖ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�żƠŲĖ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�ǜŏŧŤĖƣĪŲĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�
tĪģĪŲłżƣ�ƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƫ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�£Ė�ŲżŃŧĪ�żŰƣĖģĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ƸǣƠŏƫŤ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪ-
præsentanten, der har en hovedrolle, på andre områder er det arbejdsmiljørepræsentanten. Det er 
ŏŰŏģŧĪƣƸŏģ� żǽƸĪ� ĪŲ� łżƣģĪŧ܉� Ŋǜŏƫ� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� żŃ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ÿƣěĪšģĪƣ� ƫÿŰŰĪŲ�

Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du alle ansatte på arbejdspladsen – du er altså også 
repræsentant for de uorganiserede og for kolleger fra andre fagforeninger. Du skal sikre et godt  
arbejdsmiljø og trivsel for alle, uanset deres status i forhold til fagforeningen. 

HVORDAN FÅR JEG INDFLYDELSE?
'ǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�ƠĖ�ǵŧĪƣĪ�ŰĖģĪƣ�żƠŲĖ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�ǜŏŧŤĖƣĪŲĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�£Ė�ŲżŃŧĪ�żŰ-
ƣĖģĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ƸǣƠŏƫŤ�ģŏŃ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ŊżǜĪģƣżŧŧĪ܉�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�
ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ��ǽƸĪ�Īƣ�ģĪƸ�ĪŲ�łżƣģĪŧ܉�Ŋǜŏƫ�S�ÿƣěĪšģĪƣ�ƫÿŰŰĪŲ�'ĪƸ�ŤÿŲ�łǢ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģǀ�Ŋÿƣ�ƫǜęƣƸ�
ved at få ledelsen i tale om et bestemt spørgsmål.  Måske kan overenskomstreglerne bruges til at adres-
sere det spørgsmål over for ledelsen. Husk derfor at tale sammen om de udfordringer, I møder som 
tillidsvalgte. 

SAMARBEJDET MED LEDELSEN: ßŏÿ�ģŏƸ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ģǀ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�łĖ�ŏŲģǵŧǣ-
delse på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Selv om ledelsen har ansvaret for arbejdsmiljøet og sund-
heden på arbejdspladsen, så er ledelsen forpligtiget til at inddrage dig som arbejdsmiljørepræsentant. 
Den mulighed skal du bruge til at give dit og kollegernes input til de ting, som ledelsen ønsker foran-
dret. I kapitel 4 diskuteres samarbejdet nærmere.   

KOLLEGERNES SAMARBEJDE:�®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŲǣģĪƣ�ģǀ�ěĖģĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲƫ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣ-
nes tillid. Du skal til stadighed vedligeholde den tillid blandt alle dine kolleger, selv dem der ikke er 
medlem af en fagforening. Det gør du blandt andet ved at sikre, at dit mandat afspejler kollegernes 
oplevelser, ønsker og holdninger og sammen med dem forsøge at påvirke ledelsen. Det kræver, at du 
Īƣ�ŏ�ģŏÿŧżŃ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�żŃ�ƫŲÿŤŤĪƣ�ŰĪģ�ģĪŰ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ƫƠƙƣŃĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�żŃ�ǜęƣĪ�ŲǣƫŃĪƣƣŏŃ�ƠĖ܉�ŊǜŏŧŤĪ�
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Det kan fx være, du som tillidsrepræsentant ikke kan få ledelsen i tale om et bestemt spørgsmål. Men  
måske kan arbejdsmiljøreglerne så bruges til at adressere det spørgsmål over for ledelsen. Husk  
derfor at tale sammen om de udfordringer, I møder som tillidsvalgte. 

SAMARBEJDET MED LEDELSEN:� ßŏÿ� ģŏƸ� ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ� ŧĪģĪŧƫĪŲ� Ŋÿƣ� ģǀ� żǽƸĪ� ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ� ƠĖ� ÿƣ-
bejdets organisering og på den måde også dine kollegers arbejdsvilkår.  Selv om ledelsen i princippet 
har ledelsesretten, dvs. retten til at lede og fordele arbejdet, så vælger mange ledere at bruge de til-
lidsvalgte til at sparre med, også når det gælder organisering og fordeling af arbejdet. Dermed får du 
mulighed for at komme med dine og dine kollegers input til de ting, som ledelsen ønsker forandret. I 
kapitel 4 diskuteres samarbejdet nærmere.
  
KOLLEGERNES SAMARBEJDE:�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ŲǣģĪƣ�ģǀ�ěĖģĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲƫ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�Ƹŏŧŧŏģ�rĪŲ�ģǀ�
skal til stadighed vedligeholde den tillid. Det gør du blandt andet ved at sikre, at dit mandat afspejler 
kollegernes oplevelser, ønsker og holdninger og sammen med dem forsøge at påvirke ledelsen. Har du 
ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�żƠěÿŤŲŏŲŃ܉�ƫĖ�Īƣ�ģĪƣ�ƫƸƙƣƣĪ�ĜŊÿŲĜĪ�łżƣ܉�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ǜŏŧ�ŧǣƸƸĪ�Ƹŏŧ�ģŏŲĪ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�ŰĪŲŏŲŃĪƣ�
og holdninger. Samtidig er du også et forbillede for dine kolleger. Du er således en af dem, der angiver 
tonen – og dermed kan du påvirke den almindelige stemning på arbejdspladsen, både mellem ledelse 
żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŃ�ŰĪŧŧĪŰ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏŲģěǣƣģĪƫ��®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ŃƣŏěĪ�ŏŲģ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�
opstår en dårlig stemning på arbejdspladsen. Det kan du læse mere om i kapitel 4 og 6. 

h�tܴ��G��¦�/d'®ßShf�¦�ܴ�h�f�h�F¼�h/¦܌��ǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�Īƣ�ģĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�
og arbejdstagere, der fastsætter rammerne for løn- og arbejdsvilkår (se nærmere i kapitel 2). Men dis-
ƫĪ�ƣÿŰŰĪƣ�ƫŤÿŧ�żǽƸĪ�ǀģłǣŧģĪƫ�ŧżŤÿŧƸ�ÿł�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ��ǽƸĪ�ƫŤÿŧ�ģĪƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧƙŲ�
en gang om året. Mange steder er det tillidsrepræsentanterne, der forhandler. På nogle arbejdsplad-

problemer de ser, og hvilke meninger de har om arbejdsmiljøet. Har du kollegernes opbakning, er der 
ƫƸƙƣƣĪ�ĜŊÿŲĜĪ�łżƣ܉�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŧǣƸƸĪƣ�ģŏŲ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�ŰĪŲŏŲŃ�żŃ�ŊżŧģŲŏŲŃĪƣ�'ǀ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪƸ�łżƣěŏŧŧĪģĪ�
łżƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�łżƣǜĪŲƸĪƫ�ÿƸ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ÿŧŰŏŲģĪŧŏŃĪ�ƫƸĪŰŲŏŲŃ�żŃ�ĪƸ�ŃżģƸ�ƠƫǣŤŏƫŤ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�
ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ěĖģĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪ�żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŃ�ŰĪŧŧĪŰ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏŲģěǣƣģĪƫ�®żŰ�ÿƣ-
bejdsmiljørepræsentant forventes du at gribe ind, hvis der opstår en dårlig stemning på arbejdsplad-
sen. Læse mere herom i kapitel 4 og 7. 

Ã'ß�hG®�¦�/d'/� ܴ� �¦�/d'®rShd�Ã'ß�hG/¼܍� r/'ܴÃ'ß�hG� �ޤ �/®¼æ¦/h®/®£�®¼/¦܌� På 
mange arbejdspladser er der oprettet et arbejdsmiljøudvalg eller et MED-udvalg. Der er også arbejds- 
ƠŧÿģƫĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ƫŏģģĪƣ�ŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ģǀ�
ĪŲ�żƠŧÿŃƸ�ŤÿŲģŏģÿƸ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƠżƫƸĪƣ�ƫżŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ÃģǜÿŧŃƫÿƣěĪšģĪƸ�ŃŏǜĪƣ�ģŏŃ�żŃ�
dine kolleger mulighed for at påvirke forholdene på jeres arbejdsplads. Ledelsen er således forpligti-
get tage bestemte emner op i fx arbejdsmiljøudvalg og MED-udvalg. Det drejer sig blandt andet om 
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫƠƙƣŃƫŰĖŧ܉�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�Űǜ�hęƫ�ŰĪƣĪ�ŊĪƣżŰ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڐ��żŃڒ�

r/'ܴÃ'ß�hG/t/ i kommuner og regioner giver særligt gode muligheder for at samarbejde på tværs 
mellem dig og tillidsrepræsentanten. Fordi MED-udvalget både er en arbejdsmiljø- og en samarbejds-
organisation, er I sikre på, at hele ledelsen – både dem, der forhandler løn og arbejdsvilkår og dem, der 
ƫƸĖƣ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸܨ��ŤÿŲ�ŊƙƣĪ�šĪƣĪƫ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸĪƣ�

ARBEJDSMILJØ: Arbejdsmiljøloven indeholder en række regler, som arbejdspladserne skal overhol-
de. Reglerne er som udgangspunkt ret klare og gennemgås nærmere i kapitel 4. Fx skal der en gang 
żŰ�ĖƣĪƸ�ŊżŧģĪƫ�ĪŲ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ�żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙÿƣěĪšģĪƸ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ� ŧęŃŃĪƫ�ĪŲ�ƫƸƣÿƸĪŃŏ� łżƣ�ģĪƸ�ŤżŰ-
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ser forhandles løn individuelt mellem den enkelte lønmodtager og ledelsen. Her kan du som tillids- 
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ĪǽƸĪƣ� ŤżŧŧĪŃĪƣƫ� łżƣĪƫƠƙƣŃƫĪŧ� ǜęƣĪ� ěŏƫŏģģĪƣ� ǜĪģ� ģĪƣĪƫ� ŏŲģŏǜŏģǀĪŧŧĪ� ŧƙŲƫÿŰƸÿŧĪƣ� ¼ŏŧŧŏģƫܫ 
repræsentanten sætter, med mandat fra kollegerne og sammen med ledelsen, rammerne for arbejds-
pladsens løn- og arbejdsvilkår – med overenskomsten som garanti for, at forholdene er i orden. Det  
ǀģŰǀŲģĪƣ� ŏ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�ƫżŰ�Īƣ� ŧŏŃĪ�ƫĖ�ěŏŲģĪŲģĪ�ƫżŰ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�'Īƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŧÿǜĪƫ� ŧżŤÿŧܫ 
ÿǽƸÿŧĪƣ�ƠĖ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ܉�łǢ�ƫĪŲŏżƣżƣģŲŏŲŃĪƣ�'ĪƸƸĪ�ǀģģǣěĪƫ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڑ�

Ã'ß�hG®�¦�/d'/�ܴ��r/'ܴÃ'ß�hG܍�®�r�¦�/d'®Ã'ß�hGޤ���/®¼æ¦/h®/®£�®¼/¦܌ På mange 
arbejdspladser er der oprettet MED-udvalg eller samarbejdsudvalg. Der er også arbejdspladser, hvor 
ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ƫŏģģĪƣ� ŏ� ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ģǀ�ĪŲ�żƠŧÿŃƸ�ŤÿŲģŏģÿƸ�
Ƹŏŧ�ƠżƫƸĪŲ�ƫżŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� Ƹŏŧ�ĪƸ�ĪŧŧĪƣ� ǵŧĪƣĪ�ÿł�ģĪŲ� ƸǣƠĪ�ǀģǜÿŧŃ�ÃģǜÿŧŃƫÿƣěĪšģĪƸ�ŃŏǜĪƣ�
dig og dine kolleger mulighed for at påvirke forholdene på jeres arbejdsplads. Ledelsen er således for-
pligtiget til at tage bestemte emner op i fx Samarbejds- eller MED-udvalg. Det drejer sig blandt andet 
żŰ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�ŰÿƫƫĪÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ܉�żŰƫƸƣǀŤƸǀƣĪƣŏŲŃĪƣ�ÿł�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�Űǜ�hęƫ�ŰĪƣĪ�ŊĪƣżŰ�ŏ�
kapitel 4 og 6. 

OVERENSKOMSTERNE: Når arbejdsmarkedets parter – på den ene side en fagforening eller en ho-
vedorganisation og på den anden side en arbejdsgiverorganisation – indgår en overenskomst, er du 
ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ƠĖ�ǵŧĪƣĪ�ŰĖģĪƣ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�ÿŤƸƙƣ� �£Ė�ģĪŲ�ĪŲĪ�ƫŏģĪ�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŃ܉�ģĪƣ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�
ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƫŤÿŧ�łĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łǀŲŃĪƣĪ�ƠĖ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫܨ��żǽƸĪ�ŰĪģ�
ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ƸŏŧƠÿƫŲŏŲŃĪƣ�ŏ�łżƣŰ�ÿł�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�ƫĖ�ģĪ�ŤżŲŤƣĪƸĪ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ�ƠÿƫƫĪƣ�Ƹŏŧ�ŲĪƸżƠ�šĪƣĪƫ�ÿƣ-
bejdsplads. På den anden side er det også jer på arbejdspladsen, der mærker, når noget i overenskom-
sten ikke fungerer. Her er det vigtigt, at du fortæller din fagforening, hvordan de næste overenskomster 
ŤÿŲ�ŃƙƣĪƫ�ěĪģƣĪ�'ĪƸƸĪ�ǀģģǣěĪƫ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڎ�

mende år. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du bruge loven som argument over for din ledelse, hvis  
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ� ŏŤŤĪ�Īƣ� ŏ�żƣģĪŲ�®ƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪŰŲĪƣ�Īƣ� ŏŤŤĪ�īŲƸǣģŏŃƸ�ƣĪŧÿƸĪƣĪƸ�Ƹŏŧ��ƣěĪšģƫܫ 
miljøloven, men har med arbejdets organisering at gøre. Fx kan der opstå stress blandt dine kolleger, 
Ŋǜŏƫ�ŏŤŤĪ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣĪŲĪ�Īƣ�ŏ�żƣģĪŲ܉�ĪŤƫĪŰƠĪŧǜŏƫ�Ŋǜŏƫ�ÿƣěĪšģĪƸ�żƣŃÿŲŏƫĪƣĪƫ�ƠĖ�ĪŲ�Ųǣ�żŃ�ǀŊĪŲƫŏŃƸƫŰęƫ-
sig måde. Derfor bliver arbejdsmiljø også i stadig større grad en del af overenskomsterne. I de situatio-
ŲĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�łżƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ�ģĪŲ�ěĪģƫƸ�ŰǀŧŏŃĪ�ŧżŤÿŧ�ÿǽƸÿŧĪ�
for jer og kollegerne.
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Nß�'�/¦�rSt/�¦/¼¼SGN/'/¦ܔ�
®żŰ� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� Ŋÿƣ� ģǀ� ĪŲ� ƣęŤŤĪ� ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ� NżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲ܉� ģŏŲ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉� Ƹŏŧŧŏģƫܫ 
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪŲ܉�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�żŃ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�ÿŲŃŏǜĪƣ�ŊĪŧƸ�ƠƣęĜŏƫƸ܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲĪ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�
Īƣ�tżŃŧĪ�ƣĪŃŧĪƣ�Īƣ�ĪŲƫ�ƠĖ�Ƹǜęƣƫ�ÿł�łżƣěǀŲģ�żŃ�ƫĪŤƸżƣĪƣ܉�ŰĪŲƫ�ÿŲģƣĪ�Īƣ�ƫƠĪĜŏǿŤŤĪ�łżƣ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲ�
sektor. Derfor må du tale med din fagforeningen om de konkrete rettigheder. På tværs af sektorer og 
funktioner er der dog en række overordnede rettigheder for tillidsrepræsentanter.

¼S'�¼Sh��¦�/d'/¼�®�r� 
TILLIDSREPRÆSENTANT
For nogle er hvervet som tillidsrepræsentant noget, der blot tager en halv time om ugen – for andre 
tager det måske fem timer om ugen, og nogle er helt frikøbt til at varetage hvervet som tillidsvalgt.  Det 
kan være en udfordring at få det almindelige arbejdsliv til at hænge sammen med livet som tillidsvalgt 
– eller at få familielivet til at hænge sammen med arbejdslivet og hvervet som tillidsrepræsentant.
 
Generelt skal arbejdet som tillidsvalgt sidestilles med ’almindeligt arbejde’. Det vil sige, at arbejdet 
som tillidsvalgt skal varetages inden for normal arbejdstid og det er således ikke noget, der skal ud-
łƙƣĪƫ܉�ŲĖƣ�ŰÿŲ�Īƣ�łęƣģŏŃ�ŰĪģ�ģĪƸ�ܹÿŧŰŏŲģĪŧŏŃĪܹ�ÿƣěĪšģĪ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�łĖƣ�ƫǣŲŧŏŃŃšżƣƸ܉�Ŋǜżƣ�
ŰĪŃĪƸ�Ƹŏģ�ģǀ�ÿŲǜĪŲģĪƣ�ƠĖ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�żŃ�łĖƣ�ÿǽƸÿŧƸ܉�ŊǜŏŧŤĪ�ÿƣěĪšģƫżƠŃÿǜĪƣ�ģǀ�
eventuelt ikke skal varetage i forhold til det ’almindelige’ arbejde.

Nß�'�/¦�rSt/�¦/¼¼SGN/'/¦ܔ�
®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ܉�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�żŃ�żǜĪƣ-
enskomsterne angiver helt præcist, hvad dine rettigheder er. Nogle regler er ens på tværs af forbund 
żŃ�ƫĪŤƸżƣĪƣ܉�ŰĪŲƫ�ÿŲģƣĪ�Īƣ�ƫƠĪĜŏǿŤŤĪ�łżƣ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲ�ƫĪŤƸżƣ�'Īƣłżƣ�ŰĖ�ģǀ�ƸÿŧĪ�ŰĪģ�ģŏŲ�łÿŃłżƣ-
ening om de konkrete rettigheder. På tværs af sektorer og funktioner er der dog en række overordnede 
rettigheder for arbejdsmiljørepræsentanten.

¼S'�¼Sh��¦�/d'/¼�®�r� 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
Tid til at udføre arbejdsmiljøarbejdet er en udfordring for mange arbejdsmiljørepræsentanter 
ƠĖ� Ƹǜęƣƫ� ÿł� żǳłĪŲƸŧŏŃĪ� żŃ� ƠƣŏǜÿƸĪ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ� NǜĪƣǜĪƸ� ƫżŰ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ŤÿŲ� łżƣ� 
nogle klares på en halv time om ugen, mens det for andre måske tager fem timer om ugen. Nogle  
arbejdsmiljørepræsentanter er helt frikøbt. Det kan være en udfordring at få det almindelige  
ÿƣěĪšģƫŧŏǜ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊęŲŃĪ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ŧŏǜĪƸ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸܨ��ĪŧŧĪƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ĪŲ�łżƣŲǀǽƸŏŃ�
balance mellem familielivet, arbejdslivet og hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. 

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiverne skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanten får 
ĪŲ�ĪǽƸĪƣ� łżƣŊżŧģĪŲĪ� ƣŏŰĪŧŏŃƸ� Ƹŏģ�ƫƸŏŧŧĪƸ� Ƹŏŧ� ƣĖģŏŃŊĪģ� łżƣ�ÿƸ�ŤǀŲŲĪ�ǜÿƣĪƸÿŃĪ�ƫŏŲĪ�ƠŧŏŃƸĪƣ� ŏ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙܫ 
ÿƣěĪšģĪƸ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲĪ�ƫŤÿŧ�ƸÿŃĪ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ŏ܉�ŊǜŏŧŤĪ�ÿƣěĪšģƫ-
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r�'/¦�S��¦�/d'®¼S'/t�
Der må kun holdes faglige møder i arbejdstiden, hvis der er indhentet tilladelse fra ledelsen. 
Holdes der fagligt møde uden ledelsens tilladelse, betragtes det som en arbejdsnedlæggelse. 
Der er normalt intet til hinder for, at I holder et fagligt møde i frokostpausen.

F�®¼�¼S'�ܳ�/hh/¦�F�¦t�'/t�¼S'ܔ�/¼�/f®/r£/h�
S�r/'ܫƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�łżƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪ�żŃ�ƣĪŃŏżŲÿŧĪ�żŰƣĖģĪ�ŊĪģģĪƣ�ģĪƸ�ƫżŰ�
udgangspunkt, at tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige og tilstrækkelige 
Ƹŏģ�Ƹŏŧ�ǜÿƣĪƸÿŃĪŧƫĪŲ�ÿł�ƫŏƸ�ŊǜĪƣǜ�rĪŲ�ŰÿŲ�ŤÿŲ�ƫĖ�łƣÿǜŏŃĪ�ģĪƸƸĪ�ŏ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉� 
łǢ�ǜĪģ�ÿƸ�ÿǽƸÿŧĪ�ĪŲ�łÿƫƸ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģĪƸ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ

£Ė�ŰÿŲŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Ŋÿƣ�ŰÿŲ�ÿǽƸÿŧĪƣ�łżƣ�Ƹŏģ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģĪƸ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�£Ė�ŲżŃŧĪ�ÿƣěĪšģƫ-
ƠŧÿģƫĪƣ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ĪŧŧĪƣ�ģĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪƫ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ĪƸ�ěĪƫƸĪŰƸ�ÿŲƸÿŧ�ƸŏŰĪƣ�
om ugen til tillidsarbejde. På andre arbejdspladser laver ledelsen og tillidsrepræsentanten eller den-
ŲĪƫ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ܉�ÿƸ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ƫŤÿŧ�ěƣǀŃĪ�ܹģĪŲ�łżƣŲƙģŲĪ�Ƹŏģܹܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ܉�ÿƸ�ģǀ�
selv vurderer, hvad behovet er. Hvis du oplever et problem med at få tid nok til arbejdet som tillidsvalgt, 
så tal med din fagforening om mulighederne.  

ŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ܉� S�Ŋÿƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�żŃ�ǀģ�łƣÿ�ģĪƸƸĪ�ƫŤÿŧ� S�ÿǽƸÿŧĪ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�Īƣ�ģŏŲĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ƫżŰ� 
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� żŃ� Ŋǜżƣ� ŰĪŃĪƸ� Ƹŏģ܉� ģǀ� ƫŤÿŧ� ěƣǀŃĪ� Ƹŏŧ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙÿƣěĪšģĪƸ� £Ė� ģĪ� ǵŧĪƫƸĪ� 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ� Ŋÿƣ�ŰÿŲ� ÿǽƸÿŧĪƣ� łżƣ� Ƹŏģ� Ƹŏŧ� ÿƣěĪšģĪƸ� ƫżŰ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� tżŃŧĪ� ƫƸĪģĪƣ� Īƣ�
ģĪƣ� ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�Ŋÿƣ�ĪƸ�ěĪƫƸĪŰƸ�ÿŲƸÿŧ� ƸŏŰĪƣ�żŰ�ǀŃĪŲ� Ƹŏŧ�ÿƸ�ǜÿƣĪ-
tage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. På andre arbejdspladser kan arbejdsmiljørepræsen-
tanten bruge den fornødne tid - dvs. at du selv vurderer, hvad behovet er. Er det svært at få tid nok til  
arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant, så tal med din arbejdsgiver om det eller kontakt fagforenin-
gen om mulighederne.

S�ĪƣŤĪŲģĪŧƫĪ�ÿł܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģĪƸ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤƣęǜĪƣ�ŲżŃĪƸ�ĪŤƫƸƣÿܨ��żŃƫĖ�żǽƸĪ�ĪŤƫƸƣÿ�łƣŏƸŏģ�
– er der på mange områder mulighed for at få et tillæg.

NßS®�'Ã�/¦��¦'�hSt', og har du svært ved at læse og skrive og synes 
ģǀ܉�ģĪƸ�ěĪŃƣęŲƫĪƣ�ģŏŃ�ŏ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ܉�ǿŲģĪƫ�ģĪƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�S¼ܫŊšęŧƠĪǜęƣŤƸƙšĪƣ܉�ģǀ�
kan gøre brug af.  Fx er der nogle programmer, som kan oplæse en tekst fra nettet. 
'Īƣ�ǿŲģĪƫ�żŃƫĖ�ƠƣżŃƣÿŰŰĪƣ܉�ƫżŰ�ŤÿŲ�ŊšęŧƠĪ�ģŏŃ�ŰĪģ�ƫƸÿǜŲŏŲŃĪŲ܉�ŲĖƣ�ģǀ�ƫŤƣŏǜĪƣ�
�Ń�ĪŲģĪŧŏŃ�Īƣ�ģĪƣ�ŲżŃĪŲ܉�ƫżŰ�ŤÿŲ�ŃĪŲŤĪŲģĪ�ģŏŲ�ƸÿŧĪ�żŃ�żŰģÿŲŲĪ�ģĪŲ�Ƹŏŧ�ƫŤƣŏǽƸ�ƠĖ�
computeren.  Er du ordblind, har du ret til at få bevilget sådanne hjælpeværktøjer 
gennem kommunen. Din fagforening og ledelsen på din arbejdsplads kan også 
ŊšęŧƠĪ�ģŏŃ�ŰĪģ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ģĪ�ƣŏŃƸŏŃĪ�ŊšęŧƠĪǜęƣŤƸƙšĪƣ�żŃ�łĖ�ģĪŰ�ŏŲƫƸÿŧŧĪƣĪƸ�ƠĖ�ģŏŲ�
computer. 
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/f®/r£h/¦�£��¼¦�¼Shh�G�

Nf�Ŋÿƣ�ŧÿǜĪƸ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪģ�'ÿŲƫŤ�/ƣŊǜĪƣǜ�żŰ܉�ÿƸ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�łĖƣڌڌڌڔ��Ťƣ�żŰ�
året i vederlag, hvis der er op til 49 ansatte; mens tillidsrepræsentanter på arbejds- 
ƠŧÿģƫĪƣ�ŰĪģڕڕܫڌڑ��ÿŲƫÿƸƸĪ�łĖƣڌڌڌڑڍ��Ťƣ�/ƣ�ģĪƣ�ŰĪƣĪ�ĪŲģڕڕ��ÿŲƫÿƸƸĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�
łĖƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲڌڌڌڌڏ��Ťƣ�żŰ�ĖƣĪƸ�Nǜŏƫ�ģǀ�Īƣ�łǀŧģƸŏģƫÿŲƫÿƸ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�
Ŋÿƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ƸŏŧŧęŃŃĪƸ�'Īƣ�ƫŤÿŧ�ěĪƸÿŧĪƫ�ƫŤÿƸ�ÿł�ƸŏŧŧęŃ��ǽƸÿŧĪŲ�łżƣ� ܫ�ŏŲģǀƫƸƣŏ�Īƣ�ģĪŲ�
samme.  
 
£Ė�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�Īƣ�ģĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�łżƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲ-
ƸĪƣ�żŰ�ƸŏŧŧęŃ�NĪƣ�Īƣ�ŏŤŤĪ�ƠƣęĜŏƫĪ�ěĪŧƙěܔ�ģĪ�łÿƫƸƫęƸƸĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�fżŲƸÿŤƸ�ģŏŲ�
fagforening om, hvad der gælder på dit område.

¼Shh�G�F�¦��¦�/d'/¼�®�r� 
TILLIDSREPRÆSENTANT
S�ĪƣŤĪŲģĪŧƫĪ�ÿł܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģĪƸ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ŤƣęǜĪƣ�ŲżŃĪƸ�ĪŤƫƸƣÿܨ��żŃƫĖ�żǽƸĪ�ĪŤƫƸƣÿ�łƣŏƸŏģܨ��Īƣ�ģĪƣ�ŏ�ŰÿŲŃĪ�
overenskomster indarbejdet muligheder for, at du som tillidsrepræsentant kan forhandle tillæg. Til-
ŧęŃŃĪƸ�ŤÿŲ�ÿǵŊęŲŃĪ�ÿł܉�Ŋǜżƣ�ŰÿŲŃĪ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ģĪƣ�Īƣ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ��ǽƸĪ�ÿǽƸÿŧĪƫ�ƫĖģÿŲŲĪ�ƸŏŧŧęŃ�ŏ�
ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ��

/f®/r£h/¦�£���r¦ܴ¼Shh�G�
Næsten hver tredje arbejdsmiljørepræsentant får løn eller et funktionstillæg for at 
ǜęƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ŰĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�ƠƣŏŰęƣƸ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ� 
 
£Ė�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�Īƣ�ģĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫܫ 
miljørepræsentanter om tillæg. Her er ikke præcise beløb; de fastsættes typisk i 
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�fżŲƸÿŤƸ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�żŰ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�ƠĖ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ

¼Shh�G�F�¦��¦�/d'/¼�®�r� 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
Arbejdsmiljøloven foreskriver, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke må stilles ringere end andre ansat-
te. Du har derfor krav på fuld økonomisk godtgørelse ved fx tab af akkord, deltagelse i møder og kurser 
osv. Det er også vigtigt, at du som arbejdsmiljørepræsentant er opmærksom på, at den tid du bruger ud 
over din almindelige arbejdstid, skal kompenseres med ekstra løn eller frihed.  

¦ĪƸƸĪŲ�Ƹŏŧ�ǣģĪƣŧŏŃĪƣĪ�ƸŏŧŧęŃ�łżƣ�ÿƣěĪšģĪƸ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�żŰ�ģǀ�Īƣ�
ÿŲƫÿƸ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ĪŧŧĪƣ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�ŏ�ƣĪŃŏżŲĪƣ�żŃ�ŤżŰŰǀŲĪƣ�Ŋÿƣ�ƣĪƸ�
til et tillæg, mens du som arbejdsmiljørepræsentant i staten har ret til at forhandle om et tillæg. Til-
ŧęŃŃĪƸƫ�ƫƸƙƣƣĪŧƫĪ�ÿǵŊęŲŃĪƣ� ƸǣƠŏƫŤ�ÿł�ÿŲƸÿŧŧĪƸ�ÿł�ÿŲƫÿƸƸĪ܉� ƫżŰ�ģǀ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�
I den private sektor er reglerne lidt anderledes, og du har ikke på samme måde ret til et tillæg som 
arbejdsmiljørepræsentant. 
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f�t¼�¦F�¦N�h'��G� �r£Ã¼/¦
For langt hovedparten af tillidsrepræsentanter er det vigtigt at have adgang til en mobiltelefon og en 
ĜżŰƠǀƸĪƣܫ/�Űÿŏŧƫ܉�ŏŲƸƣÿŲĪƸ�żŃ�ģŏǜĪƣƫĪ�żŲŧŏŲĪ�ƠŧÿƸłżƣŰĪ�Īƣ�ĪŲ�żǽƸĪ�ŧŏŃĪ�ƫĖ�ǜŏŃƸŏŃ�ĪŲ�ŰĖģĪ�ÿƸ�ŤżŲƸÿŤƸĪ�łǢ�
din fagforening og kolleger på, som det at have adgang til en telefon. En del af den information, som 
ģǀ�ƫŤÿŧ�ěƣǀŃĪ�ŏ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ǿŲģĪƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ƠĖ�ŊšĪŰŰĪƫŏģĪƣ�żŃ�ŏƫęƣ�ƠĖ�ģŏŲ�łÿŃ-
forenings hjemmeside. Intranet og diverse online platforme er også oplagte kommunikationskanaler, 
ŲĖƣ�ģǀ�ƫŤÿŧ�żƣŏĪŲƸĪƣĪ�ĪŧŧĪƣ�ŏŲģģƣÿŃĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŏ�ǜŏŃƸŏŃĪ�ěĪƫŧǀƸŲŏŲŃĪƣ�'ǀ�ŤÿŲ�łǢ�ƸŏŧěǣģĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ÿƸ�
sende beskeder og små meningsmålinger via mail, sms’er eller intranettet. En traditionel eller digital 
żƠƫŧÿŃƫƸÿǜŧĪ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ŰǀŧŏŃ�ŤżŰŰǀŲŏŤÿƸŏżŲƫŤÿŲÿŧ�NĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�żǳłĪŲƸŧŏŃŃƙƣĪ�ŲǣŊĪģƫěƣĪǜĪ�żŃ�ƣĪłĪ-
rater. Jo mere dine kolleger er involveret, desto stærkere står du, når du skal samarbejde og forhandle 
ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ��Ń�šż�ŰĪƣĪ�łƙŧĪƣ�ģĪ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ģĪ�Ŋÿƣ�ĪƸ�ŰĪģÿŲƫǜÿƣ�żŃ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ƸƣęǳłĪƫ�
beslutninger på arbejdspladsen. 

'Ī�ŲǣĪ�ƣĪŃŧĪƣ�żŰ�ƠĪƣƫżŲżƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣܨ��ģĪ�ƫĖŤÿŧģƸĪ�G'£¦�ƣĪŃŧĪƣܨ��ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪŲ�ŊŏŲģƣŏŲŃ�ŏ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�
tillidsrepræsentant. Flere overenskomster indeholder dog en bestemmelse om, at du kan fortsætte din 
ŲǀǜęƣĪŲģĪ�ƠƣÿŤƫŏƫ�łżƣ�ŏŲģƫÿŰŧŏŲŃ܉�żƠěĪǜÿƣŏŲŃ܉�ěĪŊÿŲģŧŏŲŃ�żŃ�ǀģŧĪǜĪƣŏŲŃ�ÿł�ƠĪƣƫżŲżƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�Īƣ�
nødvendig for, at du kan varetage din rolle som tillidsrepræsentant. Kontakt din fagforening for at høre 
nærmere om, hvad der gælder for dit overenskomstområde og din arbejdsplads. 

'Ī�ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪƣ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪ�żŰ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ŊÿǜĪ�ÿģ-
gang til IT-faciliteter - og i nogle tilfælde også kontorfaciliteter, så du kan varetage dit arbejde som til-
lidsvalgt på en hensigtsmæssig og professionel måde. 

f�t¼�¦F�¦N�h'��G� �r£Ã¼/¦
Fżƣ�ģĪ� ǵŧĪƫƸĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Īƣ�ģĪƸ� ǜŏŃƸŏŃƸ� ÿƸ�ŊÿǜĪ�ÿģŃÿŲŃ� Ƹŏŧ� ĪŲ� ĜżŰƠǀƸĪƣ� �܉Űÿŏŧƫܫ/ ŏŲ-
ƸƣÿŲĪƸ܉�ŰżěŏŧƸĪŧĪłżŲ�żŃ�ģŏǜĪƣƫĪ�żŲŧŏŲĪ�ƠŧÿƸłżƣŰĪ�Īƣ�żǽƸĪ�ĪŲ�ŧŏŃĪ�ƫĖ�ǜŏŃƸŏŃ�ĪŲ�ŰĖģĪ�ÿƸ�ŤżŲƸÿŤƸĪ�łǢ�ģŏŲ�
łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƠĖ܉�ƫżŰ�ģĪƸ�ÿƸ�ŊÿǜĪ�ÿģŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ƸĪŧĪłżŲ�'ǀ�ǿŲģĪƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ģĪŲ�ŏŲłżƣ-
mation, som du skal bruge i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant, på hjemmesider og især på 
ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃƫ�żŃ�ÿƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ŊšĪŰŰĪƫŏģĪ�'ǀ�ŤÿŲ�ƸŏŧěǣģĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ÿƸ�ƫĪŲģĪ�ěĪƫŤĪģĪƣ�żŃ�ƫŰĖ�
meningsmålinger via mail, sms’er eller intranettet. En traditionel eller digital opslagstavle er også en 
ŰǀŧŏŃ�ŤżŰŰǀŲŏŤÿƸŏżŲƫŤÿŲÿŧ�NĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�żǳłĪŲƸŧŏŃŃƙƣĪ�ŲǣŊĪģƫěƣĪǜĪ�żŃ�ƣĪłĪƣÿƸĪƣ�dż�ŰĪƣĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�
er involveret, desto stærkere står du, når du skal samarbejde og forhandle med ledelsen. Og jo mere 
łƙŧĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ÿƸ�ģĪ�Ŋÿƣ�ĪƸ�ŰĪģÿŲƫǜÿƣ�żŃ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ƸƣęǳłĪƫ�ěĪƫŧǀƸŲŏŲŃĪƣ�ƠĖ�ÿƣ-
bejdspladsen. 

�ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�ŏŲģĪŊżŧģĪƣ�ŏŤŤĪ�ƫƠĪĜŏǿŤŤĪ�ƣĪŃŧĪƣ�żŰŤƣŏŲŃ�ģŏŲ�ÿģŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ŤżŲƸżƣ�żŃ�S¼ܫłÿĜŏŧŏƸĪƸĪƣ�'Ī�
ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŃŏǜĪƣ�ģŏŃ�ģżŃ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ģĪŲ�ƫÿŰŰĪ�ÿģŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�S¼ܫłÿĜŏŧŏƸĪƸĪƣ�
som tillidsrepræsentanten. Kontakt din fagforening for at høre nærmere om, hvad der gør sig gælden-
de inden for dit område og på din arbejdsplads. 

Har du brug for andre IT-hjælpeværktøjer som fx programmer der kan hjælpe dig med læse og skrive, 
ŤÿŲ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ŊšęŧƠĪ�ģŏŃ�ŰĪģ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ģĪ�ƣŏŃƸŏŃĪ�ŊšęŧƠĪǜęƣŤƸƙ-
jer og få dem installeret på din computer. Er du ordblind, har du ret til at få bevilget IT-hjælpeværktøjer 
gennem kommunen. 
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®Ã££h/�t¼/t�¼�G/¦��ß/¦܍� 
t�¦�'Ã�Sff/�/¦�'/¦
Nǜŏƫ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ŰŏģŧĪƣƸŏģŏŃƸ�łƣÿǜęƣĪŲģĪ�ƠĖ�ŃƣǀŲģ�ÿł�łǢ�ƫǣŃģżŰ܉�ěÿƣƫĪŧ�ĪŧŧĪƣ�żƣŧżǜ܉�
ƸƣęģĪƣ�ĪŲ�ƫǀƠƠŧĪÿŲƸ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏŲģ�ŏ�ƫƸĪģĪƸ�'ĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�ƠŧǀģƫĪŧŏŃ�żƠƫƸĖƣ�ĪŲ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲ܉�Ŋǜżƣ�
ģĪƣ�Īƣ�ěƣǀŃ�łżƣ�ĪƸ�ŰƙģĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�®ǀƠƠŧĪÿŲƸĪŲ�Ŋÿƣ�ƫÿŰŰĪ�ěĪƫŤǣƸƸĪŧƫĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ܉�
og valget skal også her meddeles til fagforeningen.

Suppleanten skal uden varsel kunne træde i dit sted. Derfor er det vigtigt, at du har et tæt samarbejde 
med suppleanten om, hvad der sker på udvalgsmøder, og at suppleanten også får information fra fag-
łżƣĪŲŏŲŃĪŲ�'Īƣ�Īƣ�ŏŤŤĪ�ǀģěƣĪģƸĪ�ƣĪŃŧĪƣ�żŰ܉�ÿƸ�ƫǀƠƠŧĪÿŲƸĪƣ�łĖƣ�ƸŏŧŧęŃ�łżƣ�ģĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģĪܔ�ŰĪŲ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�
żŰƣĖģĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�Īƣ�ŧÿǜĪƸ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ƸŏŧŧęŃ�Ƹŏŧ�ƫǀƠƠŧĪÿŲƸĪƣ�

�/®fæ¼¼/h®/��F�TILLIDSREPRÆSENTANTEN 
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃ�ƫǀƠƠŧĪÿŲƸ�Īƣ�ģǀ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ�Űżģ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ� S�ƫšęŧģ-
ne situationer kan afskedigelse af tillidsrepræsentanten komme på tale. Afskedigelsesgrunden skal 
ǜęƣĪ�ƸǜŏŲŃĪŲģĪ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿŲŃĪŧ܉�ƫĖ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŰǀŧŏŃƸ�ÿƸ�ƫŤÿǳłĪ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ�ÿƣěĪšģĪ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�
tillidsvalgte et andet sted i virksomheden. I tilfælde af besparelser, omstruktureringer mv. og deraf  
łƙŧŃĪŲģĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ƠĖ�ŃƣǀŲģ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰÿŲŃĪŧ�ŤÿŲ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ŃǣŧģŏŃƸ�ÿłƫŤĪģŏŃĪƫ�'ĪƸ�
vil med andre ord sige, at hvis der er andre af dine kolleger, der kunne afskediges i stedet for dig, skal de 
vælges først. Som tillidsrepræsentant er du altså meget sikker i din ansættelse. 

tæ�ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT�f�t� 
ß�hG/®܍�t�¦�'Ã�Sff/�/¦�'/¦
Der vælges som udgangspunkt ikke suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanten. Hvis du som arbejds-
ŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ŰŏģŧĪƣƸŏģŏŃƸ�łƣÿǜęƣĪŲģĪ�ƠĖ�ŃƣǀŲģ�ÿł�łǢ�ƫǣŃģżŰ܉�ěÿƣƫĪŧ�ĪŧŧĪƣ�żƣŧżǜ�ŏ�ĪŲ�ƫÿŰŰĪŲ-
ŊęŲŃĪŲģĪ�ƠĪƣŏżģĪ�ƠĖ�ŰŏŲģƫƸڐ��ŰĖŲĪģĪƣ܉�ŤÿŲ�ģĪƣ�ǜęŧŃĪƫ�ĪŲ�Ųǣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ��

�/®fæ¼¼/h®/��F� 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTEN
®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ģǀ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ�ƠĖ�ƫÿŰŰĪ�ŰĖģĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣę-
sentanter mod afskedigelser eller andre forringelser (Arbejdsmiljøloven § 10).  Arbejdsmiljølovens 
ƫęƣŧŏŃĪ�ěĪƫŤǣƸƸĪŧƫĪ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ŃęŧģĪƣ�ŤǀŲ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ƠĖ�żŰ-
ƣĖģĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ĪƸ�ƸŏŧƫǜÿƣĪŲģĪ�łÿŃŧŏŃƸ�żŰƣĖģĪ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�Ŋǜŏƫ�ģǀ�Īƣ�ÿŲƫÿƸ�ƠĖ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�
ǀģĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�Īƣ�ģǀ�ŏŤŤĪ�żŰłÿƸƸĪƸ�ÿł�ģĪŲ�ƫęƣŧŏŃĪ�ěĪƫŤǣƸƸĪŧƫĪ�Űżģ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ܉�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�łżƣ�
ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ��fżŲƸÿŤƸ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�łżƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�łżƣ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�żŃ�ģŏŲ�
arbejdsplads. 

I sjældne situationer kan afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanten komme på tale. Afskedigelses-
grunden skal være tvingende, og her gælder de samme regler som for tillidsrepræsentanten, hvis du er 
på en overenskomstdækket arbejdsplads. 
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I tilfælde af afskedigelse har du som tillidsrepræsentant som hovedregel et længere opsigelsesvarsel 
end andre medarbejdere. Hvor langt opsigelsesvarslet er, fremgår af overenskomsten eller tillids- 
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪŲ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�'ǀ�ŤÿŲ�łżƣŊƙƣĪ�ģŏŃ�ŏ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�łżƣ�
dig.  

Fżƣ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ�Īƣ�ģĪƸ�ŰĪŃĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģŏƸ�ǜÿŧŃ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ÿŲŰĪŧģƸ�Ƹŏŧ�ģŏŲ�łÿŃ-
łżƣĪŲŏŲŃ܉�żŃ�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ěŧŏǜĪƣ�ŃšżƣƸ�ěĪŤĪŲģƸ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ģǀ�Īƣ�ǜÿŧŃƸ�¼ǣƠŏƫŤ�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�ģĪƣ�Ńƙƣ�
ŧĪģĪŧƫĪŲ�ěĪŤĪŲģƸ�ŰĪģ�ģĪƸ܉�ĪǽƸĪƣ�ÿƸ�ģĪ�Ŋÿƣ�ŃżģŤĪŲģƸ�ģŏŃ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�hĪģĪŧƫĪŲ�ŤÿŲ�ŃƙƣĪ�
indsigelse mod valget inden for en bestemt tid. Det er også vigtigt for fagforeningen at vide, at du er 
blevet tillidsrepræsentant – så de kan tilsende dig vigtig information og evt. indkalde dig til informati-
żŲƫŰƙģĪƣ�Űǜ�fżŲƸÿŤƸ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�Ŋÿƣ�ěƣǀŃ�łżƣ�ŊšęŧƠ�ĪŧŧĪƣ�ǣģĪƣŧŏŃĪƣĪ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�

Ã''�tt/h®/¦�F�¦� 
TILLIDSREPRÆSENTANTEN  
ܳ�NßShf/�rÃhSGN/'/¦�N�¦�'Ãܔ
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ÃģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ�łżƣ�ģŏŲĪ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ŏ�żǜĪƣ-
ĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�'ĪƸ�ŊĪģģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ܉�ÿƸ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ƫŤÿŧ�ŊÿǜĪ�ĪŲ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸǀģ-
ģÿŲŲĪŧƫĪ�ŊǀƣƸŏŃƫƸ�ŰǀŧŏŃƸ�ĪǽƸĪƣ�ǜÿŧŃĪƸ�'ĪŲ�ÿłƫÿƸƸĪ�Ƹŏģ�ǜÿƣŏĪƣĪƣ�ŏ�ģĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣܕÿǽƸÿŧĪƣ܉�
men generelt skal ledelsen sikre, at tillidsrepræsentanter får den nødvendige tid til uddannelse - og 
ÿƸ�ģĪ�łĖƣ�ŤżŰƠĪŲƫÿƸŏżŲ�łżƣ�ĪƸ�ĪǜĪŲƸǀĪŧƸ�ŧƙŲƸÿě�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŊĪƣŰĪģ��hƙŲƸÿěĪƸ�ǿŲÿŲƫŏĪƣĪƫ�ÿł�ĪŲ�łęŧŧĪƫ�
łżŲģ܉�ŊǜżƣƸŏŧ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣŲĪ� ŏŲģěĪƸÿŧĪƣ�ĪƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłÿƫƸƫÿƸ�ěŏģƣÿŃ�ÃŲģĪƣƫƙŃ܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲ�żǜĪƣĪŲƫ-
ŤżŰƫƸ�ĪŧŧĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪ�łżƣĪƫŤƣŏǜĪƣ�

Fżƣ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ�Īƣ�ģĪƸ�ŰĪŃĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģŏƸ�ǜÿŧŃ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ÿŲŰĪŧģƸ�Ƹŏŧ�ģŏŲ�
łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�żŃ�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ěŧŏǜĪƣ�ŃšżƣƸ�ěĪŤĪŲģƸ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ģǀ�Īƣ�ǜÿŧŃƸ�NĪƣ�łƙŧŃĪƫ�ģĪ�
ƫÿŰŰĪ�ƣĪŃŧĪƣ܉�ƫżŰ�ŃęŧģĪƣ�łżƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�fżŲƸÿŤƸ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�Ŋǜŏƫ�
ģǀ�ǜŏŧ�ǜŏģĪ�ŰĪƣĪ�żŰ�ěĪƫŤǣƸƸĪŧƫĪŲ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�

Ã''�tt/h®/¦�F�¦� 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTEN  
ܳ�NßShf/�rÃhSGN/'/¦�N�¦�'Ãܔ
®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�ƣĪƸ� Ƹŏŧ� łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ� łżƣŰĪƣ� łżƣ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ÃģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ� łżƣ�
dine rettigheder og pligt til uddannelse fremgår af Arbejdsmiljøloven. Flere overenskomster har også 
bestemmelser om din ret til uddannelse som arbejdsmiljørepræsentant. 

Arbejdsgiveren har pligt til at give dig som arbejdsmiljørepræsentant mulighed for at få den viden og 
uddannelse i arbejdsmiljø, der er relevant lige præcis for jeres arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at 
ģǀ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ģƣƙǽƸĪƣ܉�ŊǜŏŧŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�S�Ŋÿƣ�ŲĪƸżƠ�ƠĖ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�żŃ�
herunder hvilke opgaver du har i den forbindelse, samt hvilken viden og kompetencer du har brug for, 
ƫĖ�ģǀ�ŤÿŲ�ŧƙǽƸĪ�ģĪ�żƠŃÿǜĪƣ���

Du har pligt til at tage tre dages uddannelse det første år, du er arbejdsmiljørepræsentant. Inden for det 
łƙƣƫƸĪ�Ėƣ�Ŋÿƣ�ģǀ�ǣģĪƣŧŏŃĪƣĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�Ƹż�ģÿŃĪƫ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�'Ī�łƙƣƫƸĪ�ƸƣĪ�ģÿŃĪ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�ŃĪŲŲĪŰłƙƣƸ�ƫĪŲĪƫƸ�
ƸƣĪ�ŰĖŲĪģĪƣ�ĪǽƸĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�Īƣ�ǜÿŧŃƸ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ��ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ěĪƸÿŧĪƣ�łǀŧģ�ŧƙŲ�ǀŲģĪƣ�
den lovpligtige uddannelse. Ledelsens arbejdsmiljørepræsentant skal også gennemgå en sådan ud-
ģÿŲŲĪŧƫĪ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ŧŏƫƸĪ�żǜĪƣ�ŃżģŤĪŲģƸĪ�ǀģěǣģĪƣĪ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙǀģģÿŲŲĪŧƫĪƣ�ƠĖ�ģĪƣĪƫ�
hjemmeside, der retter sig mod den lovpligtige del af uddannelsen.
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'ǀ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�łżƣƸƫÿƸ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģŏƸ�łÿŃ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪŲ�Ƹŏģ܉�ģǀ�ěƣǀŃĪƣ�ƠĖ�
ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ŏŤŤĪ�ƫŤÿŧ�ƸÿŃĪƫ�łƣÿ�ģĪŲ�Ƹŏģ܉�ƫżŰ�ģǀ�Ŋÿƣ�ěƣǀŃĪƣ�ƠĖ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�
inden for dit fag.

®żŰ�ŲǣǜÿŧŃƸ� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ǜŏŧ�ģǀ�ěŧŏǜĪ� ƸŏŧěǀģƸ�ĪŲ�ŃƣǀŲģǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ÿł�ģŏŲ� łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�GƣǀŲģܫ 
ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�łĖƣ�ģǀ�ŃĪŲŲĪŰ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�żŃ�ǜŏÿ�FÿŃěĪǜęŃĪŧƫĪŲƫ�SŲƸĪƣŲĪ�ÃģģÿŲŲĪŧƫĪƣܠ�FSÃܡ�GƣǀŲģܫ 
uddannelsen tager du med andre tillidsvalgte inden for din fagforening. Fordelen er, at uddannelsen er 
rettet mod netop jeres opgaver som tillidsvalgte.

/ǽƸĪƣ�ŃƣǀŲģǀģģÿŲŲĪŧƫĪŲ�Īƣ�ģĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ƸÿŃĪ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ÿŲģƣĪ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪƣ܉�ƫĖ�ģǀ�Ŋÿƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�
łżƣ�ÿƸ�ŰÿƸĜŊĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲܨ��żŃ�łżƣ�ÿƸ�ǀģǜŏŤŧĪ�ģŏŃ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�'Īƣ�ǀģěǣģĪƫ�ĪŲ�ŧÿŲŃ�ƣęŤŤĪ�ŤǀƣƫĪƣ�ǜŏÿ�FSÃ܉�
og du kan sammen med din fagforening tilrettelægge et uddannelsesforløb i forhold til dine behov 
ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�NĪƣ�ǜŏŧ�ŤǀƣƫĪƣŲĪ�żǽƸĪ�ǜęƣĪ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�łƣÿ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�ĪŲģ�
ģŏƸ�ĪŃĪƸ�'ĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŃŏǜĪ�ŏŲƫƠŏƣÿƸŏżŲ�żŃ�ŲǣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�żƠěǣŃŃĪ�ŲĪƸǜęƣŤ�¼ÿŧ�ŰĪģ�ģŏŲ�łÿŃłżƣ-
ening og kig på deres hjemmeside 

NĪƣĪǽƸĪƣ� ƫŤÿŧ� ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ� ƸŏŧěǣģĪ�ŊÿŧǜÿŲģĪŲ�ģÿŃƫ� ƫǀƠƠŧĪƣĪŲģĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ŊǜĪƣƸ�Ėƣ� Ƹŏŧ�ěĖģĪ�
lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen (se nærmere om 
arbejdsmiljøarbejdets organisering i kapitel 4). Arbejdsgiverne betaler fuld løn under den suppleren-
ģĪ�ĖƣŧŏŃĪ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�®ÿŰƸŏģŏŃ�ŤÿŲ�ģǀ�ĪǽƸĪƣ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪģ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�żǜĪƣłƙƣĪ�ǀǀģŲǣƸƸĪƸ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�
��rĖŧĪƸ�ŰĪģ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪƣŲĪ�ƫĖ�ŤÿŲ�ģǀ�łĖ�ƸƣĪ�ģÿŃĪ�ģĪƸ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪŲģĪ�Ėƣ܉�łĖƣ�ģǀ�łǢ�ŏŤŤĪ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ĪƸ�Ėƣܨ
er at sikre, at alle aktører i arbejdsmiljøarbejdet kender både arbejdsmiljøloven og aktørerne i arbejds-
ŰŏŧšƙƫǣƫƸĪŰĪƸ�

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ud fra arbejdsmiljøproblemerne på arbejdspladsen og behovet for 
uddannelse i arbejdsmiljøorganisationen udarbejdes en kompetenceplan for den supplerende uddan-
ŲĪŧƫĪ�ÃģģÿŲŲĪŧƫĪƫƠŧÿŲĪŲ�ƫŤÿŧ�ŏŲģŃĖ�ŏ�ģĪŲ�ĖƣŧŏŃĪ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�

FŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŃŏǜĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ܉�ÿƸ�ģǀ�ĪǽƸĪƣ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪģ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ�ŤÿŲ�łĖ�łƣŏ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƸÿŃĪ�
ƣĪŧĪǜÿŲƸĪ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŤǀƣƫĪƣ܉� ģĪƣ� ǀģěǣģĪƫ� ÿł� ģŏŲ� łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉� ǀģĪŲ�ģĪƸ� ƠĖǜŏƣŤĪƣ� ģŏŲ� ƣĪƸ� Ƹŏŧ� ģĪŲ� ŧżǜܫ 
bestemte arbejdsmiljøuddannelse. Det er dit eget forbunds arbejdsmiljøkurser, du har ret til at delta-
ge i. Det er derfor vigtigt, at alle arbejdsmiljørepræsentanter er medlem af en overenskomstbærende 
fagforening. Er du ikke medlem af den fagforening, der har overenskomsten, er der ingen sikkerhed for 
at kunne tage på uddannelse ud over den lovpligtige uddannelse.
 
FŧĪƣĪ� łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ� ŃŏǜĪƣ� żŃƫĖ�ŰǀŧŏŃŊĪģ� łżƣ܉� ÿƸ� ģǀ� ƫżŰ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ŤÿŲ� ǀģŲǣƸƸĪ� ģĪŲ�
ǜÿŧŃłƣŏĪ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�ƫżŰ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ƫƸŏŧŧĪƣ�Ƹŏŧ� ƣĖģŏŃŊĪģ�ŏ� łżƣŰ�ÿł�FSÃܫŤǀƣƫĪƣ�¦ĪŃŧĪƣŲĪ�Īƣ�żǽƸĪ�łżƣ-
skellige fra en fagforening til en anden. Kontakt din fagforening om, hvilke muligheder de stiller til 
ƣĖģŏŃŊĪģ܉�żŃ�ƠŧÿŲŧęŃ�ŏ�ƫÿŰƣĖģ�ŰĪģ�ģĪŰ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŤǀŲŲĪ�ǜęƣĪ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�łżƣ�ģŏŃ�

'ǀ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģŏƸ�łÿŃ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪŲ�Ƹŏģ܉�ģǀ�ěƣǀŃĪƣ�ƠĖ�ǀģģÿŲ-
ŲĪŧƫĪ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ŏŤŤĪ�ƫŤÿŧ�ƸÿŃĪƫ�łƣÿ�ģĪŲ�Ƹŏģ܉�ƫżŰ�ģǀ�Ŋÿƣ�ěƣǀŃĪƣ�ƠĖ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�
inden for dit fag.
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'Ī�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪƫ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪܨ��ŊĪƣǀŲģĪƣ�ģĪƣĪƫ�ŧƙŲ�ǀŲģĪƣ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪܨ��ǿŲÿŲƫŏĪƣĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�
af fonde under det enkelte overenskomstområde. Eksempler på fonde:

ޞ� hܙ�'�ܽƫ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃƫłżŲģ܌ Fonden fordeler midlerne med ¼ til DA og ¾ til LO (i dag FH). 
FH anvender sammen med medlemsforbundene sin andel af midlerne fra udviklings-
łżŲģĪŲ�Ƹŏŧ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪƫÿŤƸŏǜŏƸĪƸĪƣ�łżƣ�ƫŏŲĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ǀŲģĪƣ�żǜĪƣƫŤƣŏǽƸĪŲ�FÿŃěĪǜę-
gelsens Interne Uddannelser (FIU). Arbejdsgiverne indbetaler et beløb pr. præsterede 
arbejdstime. 

ޞ� �fÃ¼ܯłżŲģĪŲ܌�fh�żŃ�'ÿŲƫŤĪ�¦ĪŃŏżŲĪƣ�Ŋÿƣ�ÿǽƸÿŧƸ�ŰĪģ�FżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫłęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸ܉�ÿƸ�
der centralt sættes beløb af til uddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
i AKUT-fonden. De centralt afsatte midler anvendes til kurser og uddannelse, som 
łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣŲĪ�ÿģŰŏŲŏƫƸƣĪƣĪƣ�'ĪƣǀģżǜĪƣ�Ŋÿƣ�fh�żŃ�FżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫłęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸ�ÿǽƸÿŧƸ܉�
at der afsættes lokale midler til uddannelse, som anvendes til opdateringen af tillids- 
repræsentanter i lokale forhold. Det kan fx være introduktion af nye tillidsrepræsen-
tanter til kommunens værdigrundlag, budgetprocedurer og lokale fælles udviklings-
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aktiviteter, såsom konferencer mv. Det er MED-Hovedudvalget i kommunen, der 
beslutter, hvad de lokale AKUT-midler skal anvendes til. Arbejdsgiverne indbetaler et 
beløb pr. arbejdstime til begge fonde.

Ã''�tt/h®/®ܴޤ��Ã'ßSfhStG®®�r¼�h/¦��
F�¦�¼ShhS'®ß�hG¼/�
�
Det er helt overordnet en god idé at tage de kurser, som tilbydes. Som tillidsvalgt giver det 
dig bedre muligheder for at matche ledelsen, når du forhandler eller samarbejder med 
dem. Flere fagforeninger har også uddannelses- og udviklingssamtaler, så du kan tilret-
telægge din uddannelse som tillidsvalgt. Det giver mulighed for også på længere sigt at 
planlægge, hvad du vil med din karriere som tillidsvalgt. Jobbet som tillidsvalgt er måske 
blot en lille del af dit arbejdsliv – men det kan på længere sigt åbne muligheder for andre 
šżěܫ�żŃ�ŤÿƣƣŏĪƣĪŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�ĪŲģ�ģǀ�ŊŏģƸŏŧ�Ŋÿƣ�ŊÿǽƸ��'ĪƸ�Īƣ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģī�ÿƸ�ƸÿŃĪ�ĪŲ�ƫÿŰƸÿŧĪ�
med din fagforening om dine ønsker og behov for uddannelse, uanset om du bliver ind-
budt til en samtale eller ej.

Nß/r��/¼�h/¦�Ã''�tt/h®/t��F�¼ShhS'®ß�hG¼/ܔ��
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ANDRE TILLIDSVALGTES 
£h�¼F�¦r�ܳ��£G�ß/¦܍� 
PLIGTER & RETTIGHEDER

£Ė� ǵŧĪƣĪ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ� Īƣ� ģĪƣ� ǀģ� żǜĪƣ� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ� żŃ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ� żŃƫĖ�
andre tillidsfunktioner. Det drejer sig om fællestillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i 
r/'ܫǀģǜÿŧŃ�żŃ�®ÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ�ƫÿŰƸ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰ�'ŏŲĪ�ƠŧŏŃƸĪƣ�żŃ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�Īƣ�łżƣÿŲŤƣĪƸ�
ŏ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƣĪŃĪŧƫęƸ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�ģŏŲ�ƣżŧŧĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�¦ĪŃŧĪƣŲĪ�łżƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫ-
miljørepræsentanter er beskrevet ovenfor. Du kan i de næste afsnit læse mere om dine opgaver, pligter 
og rettigheder som fællestillidsrepræsentant, medarbejdervalgt repræsentant i MED-udvalg, Samar-
ěĪšģƫǀģǜÿŧŃ܉�/ǀƣżƠęŏƫŤ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ�żŃ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰ��

F�hh/®¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼/t
Fællestillidsrepræsentantens opgave er at repræsentere kollegernes interesser på tværs af faggrupper, 
for så vidt at de er ansat på overenskomst. Nogle overenskomster forpligter dig til i forhandlinger at 
repræsentere alle medarbejdere, uanset om de er medlem af en fagforening eller ej. Til gengæld er du 
ŏŤŤĪ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǜŏģĪƣĪŃŏǜĪ�ƙŲƫŤĪƣ�żŃ�ŤŧÿŃĪƣ�łƣÿ�ģŏƫƫĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ÃŲģĪƣƫƙŃ܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲ�
overenskomst forpligter dig til. 

Dit forhandlingsmandat som fællestillidsrepræsentant beror på det mandat, du er blevet givet af de 
andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Du er valgt blandt en kreds af tillidsrepræsentanter på 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�ÿŧŧĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ÿŲŃĖĪŲģĪ�łżƣŊżŧģ܉�ƫżŰ�S�ƫżŰ�Ƹŏŧ-
ŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Ŋÿƣ�ÿǽƸÿŧƸ܉�ŰĪŲ�żŃƫĖ�ŤǀŲ�ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ŲĪƸżƠ�ģŏƫƫĪ�łżƣŊżŧģ��

®żŰ� łęŧŧĪƫƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� Īƣ� ģŏŲĪ� ƠŧŏŃƸĪƣ� żŃ� ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ� łżƣÿŲŤƣĪƸ� ŏ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ� żŃ� ÿǽƸÿŧĪƣ� 
NżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲ܉�ģŏŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪŲ܉�ĪŧŧĪƣ�®Ãܕܫr/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�ÿŲŃŏǜĪƣ�ŊĪŧƸ�Ơƣę-
cist, hvad dine rettigheder er. Nogle regler er ens på tværs af forbund og sektorer, mens andre er speci-
ǿŤŤĪ�łżƣ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲ�ƫĪŤƸżƣ�

®żŰ� łęŧŧĪƫƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� Ŋÿƣ� ģǀ� ƸǣƠŏƫŤ� ģĪ� ƫÿŰŰĪ� ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ� łżƣ� ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ� ƫżŰ� Ƹŏŧŧŏģƫܫ 
repræsentanten, ligesom dine rettigheder vedrørende uddannelse er de samme. Det kan du læse nær-
mere om ovenfor.

Dit mandat som fællestillidsrepræsentant skal du til stadighed vedligeholde i det daglige samarbejde 
med kolleger og ledelse. Det gør du ved at være i tæt dialog med dine kolleger og jævnligt tale med 
ģĪŰ�żŰ܉�Ŋǜÿģ�ģĪ�łǢ�ƫǣŲĪƫ�żŰ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ܉�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ

r/'�¦�/d'/¦ß�hG¼�¼Sh�r/'ܴÃ'ß�hG
Som medarbejdervalgt i MED-udvalg skal du repræsentere alle kollegers interesser – også dem der 
ŏŤŤĪ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪŲ�łÿŃŧŏŃ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ǀģŰƙŲƸĪ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�
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żŃ�ǀģłǣŧģĪ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ŏŲłżƣŰĪƣĪƫ�żŰ܉�ģƣƙǽƸĪ�żŃ�ǀģÿƣěĪšģĪ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫ܉ܫ�ƠĪƣ-
sonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, og du skal deltage i udvalgsmøder. Du skal forholde dig 
ěĖģĪ�Ƹŏŧ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ��'ŏŲĪ�ƠŧŏŃƸĪƣ�żŃ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�Īƣ�ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ�ŏ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�

hĪģĪƣĪ� żŃ� ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉� ģĪƣ� ŏŲģŃĖƣ� ŏ� ĪƸ� ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪƫܫ� żŃ� ŰĪģěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƫƫǣƫƸĪŰ܉� ģĪƣ� żŃƫĖ�
varetager arbejdsmiljøfunktionen, gennemgår en grunduddannelse af 14,8 timers varighed. Ledere 
żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ģĪƣ� ŏŲģŃĖƣ� ŏ�ĪƸ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪƫܫ�żŃ�ŰĪģěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƫƫǣƫƸĪŰ܉�ģĪƣ� ŏŤŤĪ�ǜÿƣĪƸÿŃĪƣ�
arbejdsmiljøfunktionen, gennemgår en grunduddannelse af 7,4 timers varighed. Det er altså værd 
ÿƸ�ŧęŃŃĪ�ŰęƣŤĪ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ�ÿŧŧĪ�ƫŤÿŧ�ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪŲܨ��żŃ�ģĪ�ƫŤÿŧ�ŏŤŤĪ�ěŧżƸ�ƸŏŧěǣģĪƫ�ģĪŲ��ǽƸĪ�ŏŲģŃĖƫ� 
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŤżŰŰǀŲĪ�ĪŧŧĪƣ�ƣĪŃŏżŲ�żŰ�ģĪ�ƠƣęĜŏƫĪ�ǜŏŧŤĖƣ�łżƣ�r/'ܫǀģģÿŲŲĪŧƫĪܨ��ƸšĪŤ܉�żŰ�S�
Ŋÿƣ�ĪŲ�ƫĖģÿŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ

S�r/'ܫƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�łżƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪ�żŃ�ƣĪŃŏżŲÿŧĪ�żŰƣĖģĪ�ŊĪģģĪƣ�ģĪƸ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ܉�ÿƸ�ǀģ-
valgsmedlemmer skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelsen af deres hverv. Men 
ģĪƸ�ŤÿŲ�łƣÿǜŏŃĪƫ�ŃĪŲŲĪŰ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�łǢ�ǜĪģ�ÿƸ�ÿǽƸÿŧĪ�ĪŲ�łÿƫƸ�Ƹŏģ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģĪƸ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�

r/'�¦�/d'/¦ß�hG¼�¼Sh� 
®�r�¦�/d'®Ã'ß�hG�ܴ�£¦Sß�¼�®/f¼�¦
Som medarbejdervalgt i samarbejdsudvalget repræsenterer du alle medarbejdere på arbejdspladsen. 
Du skal deltage i udvalgsmøder og repræsentere kollegernes interesser, samt holde samarbejdsudval-
ŃĪƸ�żƣŏĪŲƸĪƣĪƸ�żŰ�łżƣŊżŧģ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫŤŧŏŰÿĪƸ�'ĪƫǀģĪŲ�ƫŤÿŧ�
du bidrage til tilrettelæggelse af principper for personalepolitikken, lokale arbejds- og velfærdsforhold 
ƫÿŰƸ�ǀģÿƣěĪšģĪŧƫĪ�ÿł�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƣ� łżƣ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉� ƫĪŲŏżƣƠżŧŏƸŏŤ܉� ŧŏŃĪěĪŊÿŲģŧŏŲŃ܉�ÿƣěĪšģƫƣĪŧÿƸĪƣĪƸ�
stress mv.

Der er ikke særlige regler for uddannelse for medarbejdervalgte i samarbejdsudvalg, men der er  
ŰǀŧŏŃŊĪģ� łżƣ� ÿƸ� ŏŲģŃĖ� ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ� żŰ� ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ� Ƹŏŧ� ®ÃܫŰĪģŧĪŰŰĪƣ܉� ƫĪŧǜżŰ� ģĪƸ� ŏŤŤĪ� łƣĪŰŃĖƣ� ÿł� 
®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ��

S� h�ܹƫ� ��żŃ�'�ܹƫܡŏ�ģÿŃ�FNܠ ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪ܉�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ� łżƣ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ܉� łƣĪŰŃĖƣ�ģĪƸ� ŏŤŤĪ܉�Ŋǜżƣ�
ŰĪŃĪƸ�Ƹŏģ�ģǀ�ŤÿŲ�ěƣǀŃĪ�ƠĖ�ǀģǜÿŧŃƫÿƣěĪšģĪ܉�ŰĪŲ�ģĪƣ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ÿłƫÿƸ�ŰŏŲŏŰǀŰ�ƫĪŤƫ�ĖƣŧŏŃĪ�ǀģǜÿŧŃƫŰƙģĪƣ�
Ơŧǀƫ�ģĪƸ�ŧƙƫĪ��ǽƸÿŧĪŲ�ƫŏŃĪƣ܉�ÿƸ�ǀģǜÿŧŃƫŰƙģĪƣ�ŏŤŤĪ�ŰĖ�ŰĪģłƙƣĪ�Ƹÿě�ÿł�ÿƣěĪšģƫłżƣƸšĪŲĪƫƸĪ�łżƣ�ǀģǜÿŧŃƫ-
ŰĪģŧĪŰŰĪƣŲĪ�'ĪƣƸŏŧ�ŤżŰŰĪƣ܉�ÿƸ�ŰƙģĪƣ�ÿǵŊżŧģƸ�ǀģĪŲ�łżƣ�ŲżƣŰÿŧ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ�ŊżŲżƣĪƣĪƫ�ŰĪģ�ĪƸ�ƸŏŧŧęŃ܉�
ƫżŰ�Īƣ�łÿƫƸƫÿƸ�ÿł�ƫÿŰÿƣěĪšģƫŲęǜŲĪƸ�£Ė�ŰÿŲŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ĪŲģǜŏģĪƣĪ�ŏŲģŃĖĪƸ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�
żŰ�ƸŏŧŧęŃ�łżƣ�ǀģǜÿŧŃƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÃŲģĪƣƫƙŃ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�Ńƙƣ�ƫŏŃ�ŃęŧģĪŲģĪ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�ĪŧŧĪƣ�ŤżŲ-
takt fagforeningen, hvis du er i tvivl om reglerne for dit område. 

r/'�¦�/d'/¦ß�hG¼�¼Sh� 
®�r�¦�/d'®Ã'ß�hG�ܴ�®¼�¼/t
Som medarbejdervalgt i et statsligt samarbejdsudvalg repræsenterer du alle medarbejdere på ar-
bejdspladsen. Du skal deltage i udvalgsmøder og repræsentere kollegernes interesser, og du skal bi-
drage til at fastlægge rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at 
involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. Ligeledes skal du fastlægge 
ƠĪƣƫżŲÿŧĪƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƣÿŰŰĪƣ܉�ƫżŰ�łƣĪŰŰĪƣ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪǀģǜŏŤŧŏŲŃ܉�żŃ�ƫżŰ�ƫŤÿěĪƣ�ŧǣƫƸ�żŃ�ŰżƸŏǜÿƸŏżŲ�Ƹŏŧ�
ÿƸ�żƠłǣŧģĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲƫ�ŰĖŧƫęƸŲŏŲŃ�ƫÿŰƸ�ŰĪģǜŏƣŤĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫŤÿěĪ�ģĪ�ěĪģƫƸ�ŰǀŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�żŃ�ĪƸ�
godt arbejdsmiljø. 
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�/Ƹ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃƫŰĪģŧĪŰ�ƫŤÿŧ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģĪ�łƙƣƫƸĪ�ƫĪŤƫ�ŰĖŲĪģĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ƫŏŲ�ǀģƠĪŃŲŏŲŃ�ŊÿǜĪ�ƸŏŧěǀģƸ�
ĪƸ�Ťǀƣƫǀƫ�łżƣ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�hżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ŤÿŲ�łżƣĪƫŤƣŏǜĪ�ƫęƣŧŏŃ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ

�ł�ƫƸÿƸĪŲƫ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪ�łƣĪŰŃĖƣ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ŰƙģĪƣ�łżƣƸƣŏŲƫǜŏƫ�ƫŤÿŧ�ŊżŧģĪƫ�ŏ�ÿƣěĪšģƫƸŏģĪŲ܉�żŃ�ŰĪģŧĪŰ-
ŰĪƣŲĪ�ƫŤÿŧ�ŊÿǜĪ�ģĪŲ�łżƣŲƙģŲĪ�Ƹŏģ�Ƹŏŧ�ƣĖģŏŃŊĪģ�Ƹŏŧ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃƫÿƣěĪšģĪƸ��ǵŊżŧģĪƫ�ģĪƣ�ǀģǜÿŧŃƫ-
ŰƙģĪƣ�ǀģĪŲ�łżƣ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣŲĪƫ�ŲżƣŰÿŧĪ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�Ŋÿƣ�ģǀ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ŤżŰƠĪŲƫÿƸŏżŲ�ĪǽƸĪƣ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ܉�ģĪƣ�
ŃęŧģĪƣ�łżƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�ŏ�ƫƸÿƸĪŲ�'ĪƣǀģżǜĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ŰǀŧŏŃƸ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ƸŏŧŧęŃ�ŏ�łżƣ-
ěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ǀģǜÿŧŃƫÿƣěĪšģĪ�ÃŲģĪƣƫƙŃ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ

r/'�¦�/d'/¦ß�hG¼�¼Sh� 
ßS¦f®�rN/'®�/®¼æ¦/h®/t
®żŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣǜÿŧŃƸ�ŏ�ĪŲ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģƫěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�ģǀ�ěĖģĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�żŃ�
ŊĪŧĪ�ƫĪŧƫŤÿěĪƸƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ģĪŧƸÿŃĪ�ÿŤƸŏǜƸ�ŏ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣŲĪ�ƠĖ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰƙģĪƣŲĪ܉�żŃ�ģǀ�Ŋÿƣ�ƣĪƸ�
til at stille spørgsmål til ledelsen og kræve at få punkter på dagsordenen. Du bør sikre, at eventuelle 
ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�łƙƣĪƫ�Ƹŏŧ�ƠƣżƸżŤżŧƫ܉�ģÿ�ģĪƸ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ܉�żŰ�ģǀ�łƣŏŤĪŲģĪƫ�łżƣ�ÿŲƫǜÿƣ܉�Ŋǜŏƫ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ�
ŊÿŲģŧĪƣ�ŏ�ƫƸƣŏģ�ŰĪģ�ƫĪŧƫŤÿěƫŧżǜĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ƠĖ�ÿŲģĪŲ�ǜŏƫ�ƸƣęǳłĪƣ�ěĪƫŧǀƸŲŏŲŃĪƣ܉�ģĪƣ�ƫƸƣŏģĪƣ�Űżģ�ƫĪŧƫŤÿěĪƸƫ�
ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�'ĪƸ�Īƣ�ģŏŲ�żƠŃÿǜĪ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ǜĪŧłżƣěĪƣĪģƸ�łżƣǀģ�łżƣ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰƙģĪƣ�żŃ�ÿƸ�żƣŏĪŲƸĪƣĪ�ģŏŲĪ�Ťżŧ-
ŧĪŃĪƣ�żŰ�ƣĪƫǀŧƸÿƸĪƣŲĪ�łƣÿ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰƙģĪƣŲĪ

®żŰ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪŲ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�Īƣ�ģŏŲĪ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�łżƣÿŲŤƣĪƸ�ŏ�ŧżǜĪŲ�łżƣ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ŏ�ÿŤƸŏĪ-
ƫĪŧƫŤÿěĪƣ�'ǀ�Ŋÿƣ�ƫżŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣǜÿŧŃƸ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰ�ģĪ�ƫÿŰŰĪ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�żŃ�ƠŧŏŃƸĪƣ�ƫżŰ�ÿŲ-
ģƣĪ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�hęƫ�ǜĪģƸęŃƸĪƣ�łżƣ�ƫĪŧƫŤÿěĪƸ�ƫÿŰƸ�łżƣƣĪƸŲŏŲŃƫżƣģĪŲĪŲ

Selskabsloven angiver ikke krav til hverken ledelse eller medarbejderrepræsentanter om uddannelse, 
ŲĖƣ�ģĪ�ƫŏģģĪƣ�ŏ�ĪŲ�ÿŤƸŏĪƫĪŧƫŤÿěƫěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�ĪŧŧĪƣ��ƠƫܫěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�'Īƣ�Īƣ�ģżŃ�ŏŤŤĪ�Ƹǜŏǜŧ�żŰ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŤƣęǜĪƫ�
ŲżŃŧĪ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪƫŰęƫƫŏŃĪ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ƫŏģģĪ�ŰĪģ�ŏ�ĪŲ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�rÿŲ�ƫŤÿŧ�ŲĪŰŧŏŃ�ŊĪƣ�ƫęƸƸĪ�
ƫŏŃ�ŏŲģ�ŏ�ƫƸƣÿƸĪŃŏ�żŃ�ƙŤżŲżŰŏ܉�ŤżŰŰǀŲŏŤÿƸŏżŲ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪܨ��żŃ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�ĪƸ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫÿŲƫǜÿƣ�ÃģŃÿŲŃƫ-
ƠǀŲŤƸĪƸ� łżƣ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ƠĖ�żŰƣĖģĪƸ� Īƣ܉� ÿƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƫŏģĪŲ� ƫżŰ� ƣĪŃĪŧ� ǜęŧŃĪƣ� ĪŲ� ĪŧŧĪƣ� ǵŧĪƣĪ� Ƹŏŧŧŏģƫܫ 
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ� Ƹŏŧ� ÿƸ� ƫŏģģĪ� ŏ� ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ� �ܨ żŃ� ģĪ� ŤÿŲ� ƫĖ� ǜŏÿ� ģĪƣĪƫ� ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ� ǜęŧŃĪ� ŤǀƣƫĪƣ� ŏ� 
ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫÿƣěĪšģĪ�rĪŲ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�Īƣ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ĪŲ�ƣĪƸ�FSÃ�Ŋÿƣ�łǢ�ŤǀƣƫĪƣ�ŏ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫÿƣěĪšģĪ

®żŰ� ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰ� łżƣǜĪŲƸĪƫ� ģĪƸ܉� ÿƸ� ģĪŲ܉� Ƹŏģ� ģǀ� ěƣǀŃĪƣ� ƫżŰ� ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ŏ� 
ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ܉�Īƣ�ģĪŧ�ÿł�ģŏŲ�łƣŏƸŏģ܉�ŰĪģ�ŰŏŲģƣĪ�ģǀ�ŤÿŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ÿŲģĪƸ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�'ĪƸ�ŊęŲŃĪƣ�ƫÿŰŰĪŲ�
ŰĪģ܉� ÿƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣǜÿŧŃƸĪ� ÿŤƸŏĪƫĪŧƫŤÿěƫěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ� ŏłƙŧŃĪ� ®ĪŧƫŤÿěƫŧżǜĪŲ� Ŋÿƣ� ƣĪƸ� Ƹŏŧ� ĪƸ� 
ŊżŲżƣÿƣ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪ�ÿŲģƣĪ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�żŃƫĖ�łĖƣ�ģĪƸܨ��żŃ�ŊżŲżƣÿƣĪƸ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�ģĪƸ�ƫÿŰŰĪ�'Īƣ�Īƣ�
ģżŃ�żŃƫĖ�ƸŏŧłęŧģĪ܉�Ŋǜżƣ�ŤǀŲ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫłżƣŰÿŲģĪŲ�łĖƣ�ŊżŲżƣÿƣ�S�ƫęƣŧŏŃĪ�ƸŏŧłęŧģĪ�ŤÿŲ�ģĪƣ�ŃŏǜĪƫ�ĪƸ�ŊƙšĪƣĪ�
ŊżŲżƣÿƣ܉�Ŋǜŏƫ�ĪƸ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ƫęƣŧŏŃ�ǜŏģĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪ

Kontakt din fagforening for råd og vejledning, hvis du har spørgsmål angående dine arbejdsforhold i 
ĪŲ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ

r/'�¦�/d'/¦ß�hG¼�¼Sh�/Ã¦�£�S®f� 
®�r�¦�/d'®Ã'ß�hG
®żŰ� ŰĪģÿƣěĪšģĪƣǜÿŧŃƸ� ŏ� ĪƸ� /ǀƣżƠęŏƫŤ� ®ÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ� �ܡÃ®/ܠ ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ� ģǀ� ÿŧŧĪ� ŰĪģܫ 
arbejdere. Du skal deltage i udvalgsmøder og repræsentere kollegernes interesser her, og du skal  
orientere kolleger og øvrige tillidsvalgte om resultatet af information og høringsmøderne i det euro-
pæiske samarbejdsudvalg. Ledelsen har pligt til at informere dig og dine europæiske kolleger om  
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ændringer i virksomhedens struktur, dens økonomisk situation, og hvis der er tale om nedskæringer, 
lukning af afdelinger eller kollektive afskedigelser.

SłƙŧŃĪ�/ÃܫģŏƣĪŤƸŏǜĪƸ�żŰ�/ǀƣżƠęŏƫŤĪ�®ÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ�Ŋÿƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ŧĪģĪŧƫĪ�ƠŧŏŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�
medlemmerne får uddannelse uden løntab, hvis det er nødvendigt for at ’de kan udøve deres repræ-
sentative opgaver i et internationalt miljø.’ Det er relativt bredt formuleret og kan derfor fortolkes på 
forskellig vis. Men principielt kan det fx handle om sprogkurser, så du som medlem af et Europæisk 
Samarbejdsudvalg kan deltage i en diskussion med dine kolleger i andre lande. Og det skal altså beta-
ŧĪƫ�ÿł�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�FSÃ�Ŋÿƣ�ŤǀƣƫĪƣ�ŏ�/®ÃܫÿƣěĪšģĪ

Ledelsen skal stille tilstrækkelige midler til rådighed, så kan varetage dine opgaver på passende måde. 
'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�Ŋÿƣ�Ťƣÿǜ�ƠĖ�ÿƸ�łĖ�ģĪŲ�łżƣŲƙģŲĪ�Ƹŏģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŤǀŲŲĪ�ǀģłƙƣĪ�ģŏŲĪ�żƠŃÿǜĪƣ�hżǜĪŲ�łżƣĪƫŤƣŏ-
ver, at tillidsvalgte ikke må lide løntab på grund af deres deltagelse i udvalgets arbejde. Ledelsen skal 
żŃƫĖ�ģęŤŤĪ�ǀģŃŏǽƸĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�ƸŏŧƣĪƸƸĪŧęŃŃĪŧƫĪ�ÿł�ŰƙģĪƣŲĪ܉�ƸżŧŤŲŏŲŃ�ÿł�ģŏƫƫĪ܉�żƠŊżŧģƫܫ�żŃ�ƣĪšƫĪǀģŃŏǽƸĪƣ�łżƣ�
ŰĪģŧĪŰŰĪƣŲĪ�ÿł�ģĪƸ�ĪǀƣżƠęŏƫŤĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ܉�ŰĪģŰŏŲģƣĪ�ÿŲģĪƸ�Īƣ�ÿǽƸÿŧƸ�£Ė�ŲżŃŧĪ�ÿƣěĪšģƫ-
ƠŧÿģƫĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ŏŲģŃĖĪƸ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ƸŏŧŧęŃ�łżƣ�ǀģǜÿŧŃƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÃŲģĪƣƫƙŃ�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�ƠĖ�ģŏŲ�
arbejdsplads. 

�/®fæ¼¼/h®/��F�r/'�¦�/d'/¦ܴ 
¦/£¦�®/t¼�t¼/¦�S�Ã'ß�hGޤ�� 
�f¼S/®/h®f��®�/®¼æ¦/h®/¦
rĪģÿƣěĪšģĪƣƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�żŃ�ƫǀƠƠŧĪÿŲƸĪƣ�ŏ�ÿŧŧĪ�ǀģǜÿŧŃ�żŃ�ÿŤƸŏĪƫĪŧƫŤÿěƫěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƣ�Īƣ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ�ƠĖ�
samme måde som tillidsrepræsentanter inden for det samme eller tilsvarende område. Kontakt din 
łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�Ŋÿƣ�ěƣǀŃ�łżƣ�ǣģĪƣŧŏŃĪƣĪ�ŊšęŧƠ�żŃ�ǜĪšŧĪģŲŏŲŃ��
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DAGLIGDAGEN SOM 
TILLIDSVALGT

Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant skal du klare mange opgaver og svare på  
mange spørgsmål.  Det meste af din tid bruger du på at være i dialog med kollegerne, hvor du blandt  
andet gennem løbende kontakt sikrer dine kollegers opbakning og tillid, afstemmer deres forventninger 
og høre om deres udfordringer i dagligdagen. Faktisk bruger mange tillidsrepræsentanter og arbejds- 
miljørepræsentanter en stor del af deres tid på at lægge øre til kollegers personlige forhold og håndtere 
samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Møder i diverse udvalg, forhandlinger om løn og arbejdstid, 
sikring af kollegernes trivsel og stadig overvågning af, at ledelsen lever op til overenskomster, lokalaf-
ƸÿŧĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪŃŧĪƣ�łǣŧģĪƣ�ƸŏŧŧŏŃĪ�ŰĪŃĪƸ�ŏ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ŊǜĪƣģÿŃ

Tillidshvervet kan nemt gribe om sig og tage meget af din arbejdstid. Du kan også opleve, at dine kol-
leger kontakter dig uden for arbejdstid. Det kan være om noget, der har med arbejdet at gøre. Men 
mange tillidsvalgte oplever, at de også er sjælesørger for kollegerne – fx når de oplever skilsmisse,  
ěŧŏǜĪƣ�ƫǣŃĪ�ĪŧŧĪƣ�Ŋÿƣ�ÿŲģƣĪ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫęƸƸĪƣ�ŲżŃŧĪ�ŃƣęŲƫĪƣ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�łƙŧĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�
går for meget ud over dit privatliv. Det er helt i orden at sige, at de ikke må ringe til dig i fritiden, hvis du 
føler, det er en belastning – ligesom du også skal sige fra, hvis du ikke føler, du kan eller vil involveres 
i noget, der ikke har med arbejdet at gøre. Men du kan måske hjælpe dem videre ved at foreslå, at de 
tager direkte kontakt til fagforeningen og beder om råd.

Nǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ǵŧĪƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ŤÿŲ�S�ģĪŧƫ�ǀģǜĪŤƫŧĪ�ĪƣłÿƣŏŲŃĪƣ܉�ģĪŧƫ�łżƣģĪŧĪ�ÿƣěĪšģƫ-
opgaver mellem jer. Måske er der en af jer, der er særligt god til at tale med kollegerne om person-
ŧŏŃĪ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�ĪŲܫƸŏŧܫĪŲ܉�ŰĪŲƫ�ģĪŲ�ÿŲģĪŲ�Īƣ�Ńżģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊżŧģĪ�żŃ�ƫƸǣƣĪ�ŰƙģĪƣ�Nǜŏƫ�ģǀ�Īƣ�ģĪŲ�ĪŲĪƫƸĪ�
tillidsvalgte, kan der være kolleger, som du kan sparre med. Det kan også være, at der er tillidsvalgte på 
ÿŲģƣĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŏ�ŲęƣŊĪģĪŲ܉�ƫżŰ�ģǀ�ŤÿŲ�ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣ�ŰĪģ�/ŲģĪŧŏŃĪ�ǿŲģĪƫ�ģĪƣ�żǽƸĪ�ĪƸ�
netværk gennem fagforeningen, som du kan blive en del af og trække på.

¼ShhS'®Nß/¦ß/¼��G�F�rShS/t
'ÿ�ģǀ�ƫÿŃģĪ�šÿ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�Ŋÿƣ�ģǀ�ŰĖƫŤĪ�ŏŤŤĪ�ŊÿǽƸ�ģŏŲ�łÿŰŏŧŏĪ�ŏ�ƸÿŲŤĪƣŲĪ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�
Men undersøgelser viser, at familiens opbakning er afgørende for, at du får et godt liv som tillidsvalgt. 
Derfor er det en god idé at diskutere med din familie, hvad du laver som tillidsvalgt – og at du fx skal på 
kurser og til møder, som en gang imellem også kan ligge i fritiden.
 
'ǀ�ŧęƣĪƣ�żŃƫĖ�ŰĪŃĪƸ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�żŃ�ģǀ�ǀģǜŏŤŧĪƣ�ģŏŃ�'ĪƸ�Īƣ�ĪŲ�ÿł�ŃƣǀŲģĪŲĪ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ�ĪƸ�ƫƸżƣƸ�ǵŧĪƣƸÿŧ�ÿł�
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ǜęŧŃĪƣ�ÿƸ�łżƣƸƫęƸƸĪ�ŰĪģ�šżěěĪƸ�'ŏŲ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃ�ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ģǀ�łĖƣ�ŰÿŲŃĪ�ŲǣĪ�ŏŲģƸƣǣŤ܉�
ƫżŰ�ģǀ�ƸÿŃĪƣ�ŰĪģ�ŊšĪŰ�NǀƫŤ�ÿƸ�ģĪŧĪ�ģĪƸ�ŰĪģ�ģŏŲ�łÿŰŏŧŏĪ�żŃ�łżƣƸęŧ�ģĪŰ܉�Ŋǜżƣłżƣ�ģǀ�ƫǣŲĪƫ�šżěěĪƸ�Īƣ�
så spændende.

For at sikre en god balance mellem tillidsopgaverne, dit arbejde og din familie er det vigtigt, at du er 
ŤŧęģƸ�ŃżģƸ�ƠĖ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ģĪ�ŰÿŲŃĪ�ƫƠęŲģĪŲģĪ�żƠŃÿǜĪƣ�żŃ�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫŊǜĪƣǜĪƸ�ěǣģĪƣ�ģŏŃ�
Erfaringsudveksling med andre tillidsvalgte, din fagforening, kollegerne og uddannelse er med til at 
give dig nogle redskaber, når du møder forskellige udfordringer.  
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Nß�'�r/'�'St��¦�/d'®r�®®SG/� 
Ã'ßSfhStGܔ�
Det er en god idé at være opmærksom på udviklingen inden for dit fag, mens du har et tillidshverv. 
¼ŏŧŧŏģƫŊǜĪƣǜĪƸ�ŤÿŲ�ŊǀƣƸŏŃƸ�ƸÿŃĪ�ƫĖ�ŰĪŃĪƸ�ÿł�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�ƫĖ�ģǀ�ŰĖƫŤĪ�ŃŧĪŰŰĪƣ�ÿƸ�łĖ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�
og det kan være et problem, hvis du en dag ikke længere er tillidsvalgt. 

NǀƫŤ�ģĪƣłżƣ܉�ÿƸ�ģǀ�Ŋÿƣ�ŧŏŃĪ�ƫĖ�ŰĪŃĪƸ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģŏƸ�łÿŃ�ƫżŰ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣܨ��żŃ�ÿƸ�
ģǀ�żǜĪŲ�ŏ�ģĪŲŲĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�żŃƫĖ�Ŋÿƣ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ŲżŃĪŲ�
'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�łĖƣ�ģĪŲ�ƫÿŰŰĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģŏƸ�łÿŃ�ƫżŰ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣܨ��żŃƫĖ�ƫĪŧǜ�żŰ�
ŧĪģĪŧƫĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŰĖƫŤĪ�ƫǣŲĪƫ܉�ÿƸ�ܹģǀ�ŤżŰŰĪƣ�ŰĪŃĪƸ�ƠĖ�Ťǀƣƫǀƫ ��ŲĖƣ�ģǀ�ěĖģĪ�ŃĖƣ�ƠĖ�ŤǀƣƫĪƣ�łżƣܹ܉
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�żŃ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪƫŤǀƣƫĪƣ�'ĪƸ�Īƣ�ŲĪŰŧŏŃ�ģŏŲ�ŃÿƣÿŲƸŏ�łżƣ܉�ÿƸ�ģǀ�ŤÿŲ�ěĪǜÿƣĪ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ܉�żŃƫĖ�
når du engang ikke har et tillidshverv.

Nß�¦�F�¦�'Ã�Nd�h£ܔ
Du står over for mange spændende opgaver og udfordringer – og der er også mange steder, hvor du kan 
få hjælp, når du møder en udfordring.

ANDRE TILLIDSVALGTE: Blandt dem, der kan hjælpe dig godt på vej, er som nævnt først og frem-
mest andre tillidsvalgte - tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten på din arbejdsplads. 
Måske der ikke er nogen på selve arbejdspladsen, men så kan der være andre i virksomhedens andre 
afdelinger. Er du den eneste tillidsvalgte på arbejdspladsen, kan det være vigtigt hurtigt at blive en del 
af et netværk med andre tillidsvalgte, måske på andre arbejdspladser i nærheden eller gennem din 
łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�'ĪƣĪƫ�ĪƣłÿƣŏŲŃĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�Ńǀŧģ�ǜęƣģ�ŏ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪܨ��żŃ�ģĪ�Īƣ�żǽƸĪ�ŤǀŲ�ĪƸ�ƸĪŧĪłżŲżƠŤÿŧģ�ǜęŤ�
Også tillidsvalgte fra et andet område end dit eget kan være en hjælp. 

FÆLLESKLUBBEN:�£Ė�ƫƸƙƣƣĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�Ŋÿƣ�ŰÿŲ�żǽƸĪ�ĪŲ�łęŧŧĪƫŤŧǀě�NĪƣ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�ŏŲģŤÿŧģĪ�ŰĪģ-
lemmer af de forskellige fagforeninger til møde, når der skal diskuteres og besluttes noget, der ved-
ƣƙƣĪƣ�ÿŧŧĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪܨ��ƠĖ� Ƹǜęƣƫ�ÿł� łÿŃŃƣęŲƫĪƣ�NĪƣ�ƫŏģģĪƣ�ģĪ� ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ� ƸǣƠŏƫŤ� ŏ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ܉� ƫĖ�
ŊĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�żŃƫĖ�ŊĪŲƸĪ� ŏŲƫƠŏƣÿƸŏżŲ�żŃ�ǀģǜĪŤƫŧĪ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸĪƣ�ŰĪģ�ÿŲģƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ� ��żŰڏ�ƫĪ�ŤÿƠŏƸĪŧܠ
ŤŧǀěěĪƣܡ�/ŲģĪŧŏŃ�Īƣ�ŤǀƣƫĪƣŲĪ܉�ƫżŰ�ǀģěǣģĪƫ�ÿł�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�ĪƸ�ŃżģƸ�ƫƸĪģ�ÿƸ�ŰƙģĪ�ÿŲģƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�
żŃ�żƠěǣŃŃĪ�ŲĪƸǜęƣŤ

FAGFORENINGEN: Den lokale afdeling, kreds, fagforening eller dit forbund vil kunne hjælpe dig med 
hurtigt at blive en del af et netværk. De kan også hjælpe dig med de udfordringer, du ellers møder i dit 
arbejde som tillidsvalgt, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan reglerne nu er om fx barsel mv.  Det er 
også fagforeningen, der har overblik over den uddannelse, du har behov for, så du kan bestride jobbet 
som tillidsvalgt bedst muligt. 

OVERENSKOMSTEN: Overenskomsten inden for dit område er et vigtigt udgangspunkt for samar-
bejde og forhandling på din arbejdsplads. Derfor er det en god idé at sætte sig ind i overenskomsten 
żŃ�ƸŏŧŊƙƣĪŲģĪ�ÿǽƸÿŧĪƣܠ�łǢ�NżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲ܉�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ܉�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ÿŲģƣĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ܉�ģĪƣ�ƫęƸƸĪƣ�
ŃƣǀŲģƣĪŃŧĪƣŲĪ� łżƣ� ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸܡ�tżŃŧĪ� ÿł� ÿǽƸÿŧĪƣŲĪ�ęŲģƣĪƫ܉� łǢ� ŏ� łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣ-
handlinger, og derfor er det altid godt at sætte sig ind i ændringerne - for det er i ændringerne, der kan 
være mulighed for at forbedre forholdene på jeres arbejdsplads eller for dig som tillidsvalgt. 
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ARBEJDSMILJØLOVEN: Som tillidsvalgt – især hvis du er arbejdsmiljørepræsentant – trækker du me-
ŃĪƸ�ƠĖ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�Nǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�łżƣŊżŧģ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ƫżŰ�ģǀ�ŏŤŤĪ�ǿŲģĪƣ�Īƣ�ŏ�żƣģĪŲ܉�ŤÿŲ�ģĪƸ�
ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ƣĪŃŧĪƣ�ŏ�ŧżǜĪŲ�'ÿ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�Īƣ�ĪŲ�ƣÿŰŰĪŧżǜ܉�ŃŏǜĪƣ�ģĪŲ�ƣǀŰ�łżƣ�ÿƸ�ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�
– men den skal overholdes af arbejdsgiveren, og det er arbejdsgiveren, der skal sikre, at der er en ar-
bejdsmiljørepræsentant og en arbejdsmiljøorganisation. Det er altid arbejdsgiveren, der har ansvaret 
for, at arbejdsmiljøet er i orden.  

TRIO:  På kommunale og regionale arbejdspladser uden et lokalt MED-udvalg kan der oprettes et TRIO, 
der er et samarbejdsforum bestående af arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og ledel-
ƫĪŲ�NĪƣ�Ŋÿƣ�ģǀ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ģƣƙǽƸĪ�ƠƣĪƫƫĪƣĪŲģĪ�ƫƠƙƣŃƫŰĖŧ�ƣĪŧÿƸĪƣĪƸ�Ƹŏŧ�ƠĪƣƫżŲÿŧĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ-
forhold. 

KOLLEGERNE OG KLUBBEN: Du er valgt af dine kolleger til at repræsentere dem over for ledelsen. 
rĪŲ�ģĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ŏŤŤĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ƫƸĖ�ÿŧĪŲĪ�żǜĪƣ�łżƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�'ŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪƸ�ƫƸęƣŤƸ�ěÿŃŧÿŲģ܉�
ƫżŰ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ƸƣęŤŤĪ�ƠĖ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ƸƣęǳłĪƫ�ěĪƫŧǀƸŲŏŲŃĪƣ�'ǀ�łĖƣ�ģĪƣĪƫ�ŰĪŲŏŲŃ�ǜĪģ�ƫÿŰƸÿŧĪƣ�ŏ�ģĪƸ�ģÿŃŧŏ-
ge, og du kan indkalde til møde – eventuelt i klubben, hvis I har en sådan. Du kan læse meget mere om, 
hvordan du opnår opbakning fra kollegerne i kapitel 4. 
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¼ƣĪ�ǀģ�ÿł�ǾƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�
vil gerne genvælges.
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VALG, GENVALG & NYVALG 
SOM TILLIDSVALGT

hǣƫƸĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ěŧŏǜĪ�ŃĪŲǜÿŧŃƸ�Īƣ�ƫƸżƣ�Ŋżƫ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ܉�żŃ�ŰÿŲŃĪ�łżƣƸƫęƸƸĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ƠĪƣŏżģĪƣ�ƫżŰ�
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�FÿŤƸŏƫŤ�Īƣ�ģĪƸ�ǿƣĪ�ǀģ�ÿł�łĪŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�żŃ�ƸƣĪ�ǀģ�ÿł�ǿƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲ-
tanter, der gerne vil fortsætte en periode mere som tillidsvalgt. 

hÿŲŃƸ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ƫǣŲĪƫ܉�ÿƸ�šżěěĪƸ�Īƣ�ƫƠęŲģĪŲģĪ�żŃ�ǀģǜŏŤŧĪŲģĪ�rĪŲ�ģĪƣ�ŤżŰŰĪƣ�ĪŲ�Ƹŏģ܉�Ŋǜżƣ�
ģǀ�ƫŤÿŧ�ŃĪŲǜęŧŃĪƫܨ��ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�Ƹŏģ܉�Ŋǜżƣ�ģǀ�ŃĪƣŲĪ�ǜŏŧ�ǜŏģĪƣĪ�ŏ�ƸŏŧǜęƣĪŧƫĪŲ܉�żŃ�S�ģĪƣłżƣ�ƫŤÿŧ�ǜęŧŃĪ�Ųǣ�Ƹŏŧŧŏģƫ-
person. 

®ƸĖƣ�ģǀ�żǜĪƣłżƣ�ÿƸ�ƫŤǀŧŧĪ�ŃĪŲǜęŧŃĪƫ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�ĪŧŧĪƣ�ƫǣŲĪƫ�ģǀ܉�ģĪƸ�Īƣ�Ƹŏģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃŏǜĪ�ƫƸÿłĪƸƸĪŲ�
ǜŏģĪƣĪ�Ƹŏŧ�ĪŲ�Ųǣ܉�Īƣ�ģĪƣ�ƣĪŃŧĪƣ�żŃ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ܉�ƫżŰ�ƫŤÿŧ�łƙŧŃĪƫ�Fżƣ�ŃĪŲǜÿŧŃ�ŃęŧģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ģĪ�ƫÿŰŰĪ�ƣĪŃŧĪƣ�
żŃ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ�ƫżŰ�łżƣ�ŲǣǜÿŧŃ��'ǀ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ģĪ�ƠƣęĜŏƫĪ�ƣĪŃŧĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�ŏ�ģŏŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǜŏÿ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�FÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ŧŏŃŃĪƣ�żǽƸĪ�ŏŲģĪ�ŰĪģ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŤƙƣĪƠŧÿŲĪƣ�
for valg og genvalg. 

I det følgende ser vi dels på de generelle regler for valg og genvalg, dels på; hvordan du står, hvis du 
holder op som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller anden tillidsvalgt. 
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¼S£®��G�S'//¦�¼Sh�f�¦/£h�t�F�¦� 
ß�hG��F�¼ShhS'®ß�hG¼/

I orienterer jeres leder om, at I gerne vil vælge fx en  

tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og 

ěĪģĪƣ�żŰ
�ŧżǜ�Ƹŏŧ�ÿƸ

�ÿǵŊżŧģĪ
�ǜÿŧŃĪƸ�ŏ�

ÿƣěĪšģƫƸ
ŏģĪŲ 

 

De medarbejdere, tillidsrepræsentanten eller  

arbejdsmiljørepræsentanten skal repræsentere,  

indkaldes til et valgmøde, hvor lederne ikke er med. 

Indkaldelsen til mødet kan foregå ved at sætte en seddel  

żƠ�ŰŏŲģƫƸڐڍ��
ģÿŃĪ�łƙƣ

�ǜÿŧŃĪƸ�ƫŤ
ÿŧ�ÿǵŊżŧģ

Īƫܨ��żŃ�Ŋ
ǀƫŤ�ÿƸ�Ƹÿ

ŃĪ� 

hensyn til dem, der arbejder deltid eller har udgående 

opgaver.  

Nǜŏƫ�ĪŲ�Ī
ŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ

�ŤżŧŧĪŃĪƣ
�ÿŧŧĪƣĪģĪ

�ŏŲģĪŲ�ǜÿ
ŧŃĪƸ�Ŋÿƣ�

 

tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan dette skrives  

på indkaldelsen.

F�¦�ß�h
G/¼܌� Kontakt fagforeningens nærmeste  

lokalafdeling – har den en valgprocedure, så følges den.  

Ellers:

Kilde: FOA, 2012
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®/hß/�ß�hG/¼܌�

Medarbejdere, der ønsker at deltage (og har 
ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ģĪƸ܉ܡ�ŰƙģĪƫ�ƠĖ�ģĪƸ�ÿǽƸÿŧƸĪ� 
tidspunkt og sted. 

Den, der har indkaldt til valget, byder  
velkommen og fortæller om baggrunden for at 
ville vælge en tillidsrepræsentant. 

Dagsordenen skrives op eller deles ud, hvis den 
er skrevet på forhånd. På mødet er det kun nød-
vendigt at have valg af tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant (og suppleant) som 
dagsordenspunkt. 

Navnene på kandidaterne til tillidsposten læses 
żƠ�Nǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ǵŧĪƣĪ܉�ģĪƣ�ŃĪƣŲĪ�ǜŏŧ�ƫƸŏŧŧĪ�żƠ܉�ƫŤÿŧ�
de sige det her. 

Der foretages en afstemning. Hvis bare én af 
deltagerne ønsker, at afstemningen skal være 
ÿŲżŲǣŰ܉�ƫŤÿŧ�ģĪƸƸĪ�ƙŲƫŤĪ�ĪǽƸĪƣŤżŰŰĪƫ

Stemmerne tælles op resultatet annonceres.  

Nǜŏƫ�ǵŧĪƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�Ŋÿƣ�łĖĪƸ�ƫÿŰŰĪ�ÿŲƸÿŧ�
stemmer, foretages lodtrækning – medmindre 
nogen forlanger omvalg. 

/F¼/¦�ß�hG/¼܌� Kontakt fagforeningens nærmeste 
lokalafdeling – har den en valgprocedure, så følges den.
Ellers: 

Giv fagforeningen besked om, hvem der er blevet 
valgt – her udfyldes et valgskema, som sendes til 
fagforeningen. Valgskemaet kan fås ved at  kontakte fagforeningen.  

Skriv evt. bag på skemaet, hvem og hvor mange, 
der har deltaget i valgmødet.  

Valget godkendes først, når fagforeningen har  
modtaget valgskemaet og videresendt en  orientering til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver 
Ŋÿƣڑڍ��ģÿŃĪ�ĪŧŧĪƣ�żƠ�Ƹŏŧڏ��ǀŃĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃƙƣĪ�ŏŲģƫŏŃĪŧƫĪ�
Gør arbejdsgiveren ikke indsigelse, er valget 
godkendt. 

 
Er du valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal 
den overenskomstbærende fagforening ikke god-
kende valget, men din arbejdsgiver skal orienteres 
om valget. Men af hensyn til din beskyttelse som  
arbejdsmiljørepræsentant kan det være en fordel, 
at du fortæller din fagforening, hvem der er valgt 
som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejds- 
plads. 

 
Fagforeningen kontakter dig eller kontakt selv 
din fagforening om hvilken informationspakke og 
uddannelse, de kan tilbyde dig som genvalgt eller 
nyvalgt tillidsvalgt.
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GENERELLE KRAV TIL GENVALG ELLER NYVALG: 
ޞ  Virksomheden skal være dækket af en overenskomst. 

ޞ  ßŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ƫŤÿŧ�ƸǣƠŏƫŤ�ŊÿǜĪ�ŰŏŲģƫƸ�łĪŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ƫżŰ�Īƣ�ÿŲƫÿƸ�ƠĖ�ģŏŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�
eller mindst to ansatte, hvis overenskomsten ikke indeholder et mindstekrav. Nogle overens- 
ŤżŰƫƸĪƣ�ŤƣęǜĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿŲƫÿƸƸĪ�

Reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentanter er beskrevet i Arbejdsmiljøloven, som indeholder krav 
Ƹŏŧ�ŃĪŲǜÿŧŃ�żŃ�ŲǣǜÿŧŃ܉�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�Īƣ�ŤÿŲ�ƫƸĪŰŰĪ�Ƹŏŧ�ǜÿŧŃ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�Īƣ�ǜÿŧŃ-
bar, og hvordan et givent valg skal foregå. 
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JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹�Ƨ÷òƄƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň

             TILLIDSREPRÆSENܴ
TANT & SUPPLEANT  
ܳ�ß�hG܍�G/tß�hGޤ��tæß�hG

ARBEJDSMILJØREPRÆSENܴ
TANT ܳ�ß�hG܍�G/tß�hG� 
& NYVALG

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň
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GENERELLE KRAV TIL GENVALG OG NYVALG
ޞ  Virksomheden skal ikke nødvendigvis være overenskomstdækket.

ޞ  �ŧŧĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰĪģڌڍ��ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ƫŤÿŧ�ǜęŧŃĪ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�

ޞ  /ƣ�ģĪƣ�łęƣƣĪ�ĪŲģڌڍ��ÿŲƫÿƸƸĪ�ƠĖ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ĪǽƸĪƣ�łǢ�ĪŲ�łǣƣŏŲŃƫƣǀŲģĪ܉�Ŋÿƣ�S�ŏŤŤĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃĪŲǜęŧ-
ŃĪ�ĪŧŧĪƣ�ǜęŧŃĪ�ĪŲ�Ųǣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�rĪŲ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ƫƸÿģŏŃ�ÿƣěĪšģĪƫ�ƫǣƫƸĪŰÿƸŏƫŤ�ŰĪģ�
arbejdsmiljøet.

ޞ  £Ė�ƫŤŏǽƸĪŲģĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ƫżŰ�łǢ�ěǣŃŃĪƠŧÿģƫĪƣ܉�ÿŲŧęŃƫŃÿƣƸŲĪƣĪ�żŃ�ŧŏŃŲĪŲģĪ܉�Ŋǜżƣ�ģĪ�ÿŲƫÿƸƸĪ�
arbejder uden for virksomhedens faste arbejdssted, skal der etableres en arbejdsmiljø- 
organisation, hvis der er mere end fem medarbejdere i en periode på mindst 14 dage. 

ޞ  Den overenskomstbærende fagforening skal ikke godkende valget af arbejdsmiljørepræsentant. 
Det kan dog være en god idé at fortælle din fagforening om valget – for de har måske en velkomst-
pakke og kan hjælpe dig med en uddannelsesplan. 

ޞ  �ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ƫŤÿŧ�ŏŲłżƣŰĪƣĪƫ�żŰ�ŃĪŲǜÿŧŃ�żŃ�ŲǣǜÿŧŃ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ŰĪŲ�ƫŤÿŧ�ŏŤŤĪ�
godkende valget. 

ޞ  Fżƣ�ƫĖ�ǜŏģƸ�ÿŲŃĖƣ�ǜÿŧŃĪƸƫ�ŃǣŧģŏŃŊĪģ܉�ŃęŧģĪƣ�ŲżƣŰÿŧƸ�ģĪ�ƫÿŰŰĪ�ƣĪŃŧĪƣ�ƫżŰ�łżƣ�ǜÿŧŃ�ÿł�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣę-
sentant inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde.

ޞ  GĪŲǜÿŧŃ�ĪŧŧĪƣ�ŲǣǜÿŧŃ�ÿǵŊżŧģĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�ŊǜĪƣƸ�ÿŲģĪƸ�Ėƣ��S�ŤÿŲ�ģżŃ�ŧÿǜĪ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�Ŋǜżƣ�ŃĪŲǜÿŧŃ�
ĪŧŧĪƣ�ŲǣǜÿŧŃ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�ŊǜĪƣƸ�ǾĪƣģĪ�Ėƣ�

ޞ  Hvis I er færre end fem medarbejdere inden for samme faggruppe, er der mulighed for at lave et 
ǜÿŧŃłęŧŧĪƫƫŤÿě�ŰĪģ�ÿŲģƣĪ�łÿŃŃƣǀƠƠĪƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�S�ŤÿŲ�ƫŧĖ�šĪƣ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƠĖ�ĪŲ�
ÿŲģĪŲ�ÿłģĪŧŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲ܉�żŃ�ƫĖ�ǜęŧŃĪ�ĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ÃŲģĪƣƫƙŃ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ƠĖ�
lige netop jeres område med din fagforening. 

ޞ  /ƣ�ģĪƣ�ŏ�ĪŲ�ŧęŲŃĪƣĪ�ƠĪƣŏżģĪ�ƠĖ�łǢ�ƸƣĪ�ŰĖŲĪģĪƣ�łęƣƣĪ�ĪŲģ�łĪŰ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ƠĖ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲܫ��łǢ�ĪǽƸĪƣ�ĪŲ�
łǣƣŏŲŃƫƣǀŲģĪܫ��Ŋÿƣ�S�ŏŤŤĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃĪŲǜęŧŃĪ�ĪŧŧĪƣ�ǜęŧŃĪ�ĪŲ�Ųǣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�

ޞ  ßÿŧŃ�ÿł�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ŤǀŲ�ŃǣŧģŏŃƸ܉�Ŋǜŏƫ�żǜĪƣ�ŊÿŧǜģĪŧĪŲ�ÿł�ģĪ�ƫƸĪŰŰĪěĪƣĪƸƸŏŃĪģĪ�ŰĪģÿƣ-
bejdere har stemt på pågældende som tillidsrepræsentant. 

ޞ  Din fagforening skal godkende valget af tillidsrepræsentant. 

ޞ  Din arbejdsgiver skal ikke godkende valget af tillidsrepræsentant, medmindre det står skrevet i 
ģŏŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ��ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ŤÿŲ�ŤŧÿŃĪ�żǜĪƣ�ǜÿŧŃĪƸ�ǜĪģ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�żŃ�ƫŤÿŧ�ŊĪƣ�ŃżģƸŃƙƣĪ܉�
Ŋǜŏƫ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ŏŤŤĪ�żƠłǣŧģĪƣ�ŤƣÿǜĪŲĪ�łżƣ�ÿƸ�ěŧŏǜĪ�ǜÿŧŃƸ�

ޞ  �ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ƫŤÿŧ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃƸ�ŏŲłżƣŰĪƣĪƫ�żŰ�ŃĪŲǜÿŧŃ�żŃ�ŲǣǜÿŧŃ�ÿł�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ

ޞ  GĪŲǜÿŧŃ�ĪŧŧĪƣ�ŲǣǜÿŧŃ�ÿǵŊżŧģĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�ŊǜĪƣƸ�ÿŲģĪƸ�Ėƣ��tżŃŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŃŏǜĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�
ŏŲģŃĖ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�Ŋǜżƣŏ�ģĪƣ�ÿǽƸÿŧĪƫ�ĪŲ�ŧęŲŃĪƣĪ�ǜÿŧŃƠĪƣŏżģĪ�ƫÿŰƸ�ÿŲģƣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ǜÿŧŃ�ÿł�
tillidsrepræsentant.

43



44

Nß/r�¼�hh/¦�r/'��h�t'¼�'/��t®�¼¼/ܔ
Alle medarbejdere medregnes, når I tæller sammen, hvor mange ansatte der er inden for dit overens-
ŤżŰƫƸżŰƣĖģĪ�ĪŧŧĪƣ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ǜŏŤÿƣĪƣ܉�ƸŏģƫěĪŃƣęŲƫĪƸ�ÿŲƫÿƸƸĪ܉�ǵŧĪŤƫšżěěĪƣĪ܉�
deltidsansatte, lærlinge mv. også skal tælles med.  Medarbejdere, som ikke er medlem af din eller en 
anden fagforening, medregnes også i det samlede antal medarbejdere inden for dit overenskomst-
område eller på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver og arbejdsledere er de eneste, som ikke skal tælles 
med. 

Nß/r�f�t�®¼/rr/�¼Sh�ß�hG��F� 
TILLIDSREPRÆSENTANTܔ
ßĪģ�ŃĪŲǜÿŧŃ�ĪŧŧĪƣ�ŲǣǜÿŧŃ�ÿł�ĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�łżƣ�ĪŲ�ƫƠĪĜŏǿŤ�ÿłģĪŧŏŲŃ�Īƣ�ģĪƸ�ŤǀŲ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ŏ�
den afdeling, som kan stemme. Alle medarbejdere i den afdeling skal have mulighed for at stemme, 
ǀÿŲƫĪƸ�ģĪƣĪƫ�ÿŲƫęƸƸĪŧƫĪƫłżƣŊżŧģ�żŃ�ŰĪģŧĪŰƫŤÿě�ÿł�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ƫżŰ�
ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening, kan og skal have mulighed for at stemme 
på dig som tillidsrepræsentant. Også de løst ansatte, de deltidsansatte, de tidsbegrænset ansatte mv. 
er stemmeberettigede. Ledelsen kan dog ikke stemme på tillidsrepræsentanten. 

Nß/r�¼�hh/¦�r/'��h�t'¼�'/��t®�¼¼/ܔ
Når I tæller sammen, hvor mange ansatte der er på arbejdspladsen, skal alle medarbejdere medreg-
ŲĪƫ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ǜŏŤÿƣĪƣ܉� ƸŏģƫěĪŃƣęŲƫĪƸ�ÿŲƫÿƸƸĪ܉� ǵŧĪŤƫšżěěĪƣĪ܉�ģĪŧƸŏģƫÿŲƫÿƸƸĪ܉� ŧęƣŧŏŲŃĪ܉�ĪŧĪǜĪƣ�Űǜ�
også skal tælles med.  Medarbejdere, som ikke er medlem af din eller en anden fagforening, medreg-
nes også i det samlede antal medarbejdere på arbejdspladsen. Din arbejdsgiver og arbejdsledere er de 
eneste, som ikke skal tælles med. 

Nß/r�f�t�®¼/rr/�¼Sh�ß�hG��F� 
�¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼ܔ
Alle medarbejdere på arbejdspladsen kan stemme på den opstillede kandidat til posten som  
arbejdsmiljørepræsentant.  Det gælder også de medarbejdere, som ikke er medlem af din eller en  
ÿŲģĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ��ŃƫĖ�ģĪ�ŧƙƫƸ�ÿŲƫÿƸƸĪ܉�ǜŏŤÿƣĪƣŲĪ܉�ģĪŧƸŏģƫÿŲƫÿƸƸĪ܉�ŧęƣŧŏŲŃĪ�żŃ�ǵŧĪŤƫšżěěĪƣĪ�Űǜ�ŤÿŲ�żŃ�
skal have mulighed for at stemme. Dvs. Ved kontorarbejde eller andet administrativt arbejde og ved  
arbejde i butikker og lignende medregnes også i det samlede antal medarbejdere inden for dit overens- 
komstområde eller på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver og arbejdsledere er de eneste, som ikke skal 
tælles med.
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Nß/r�f�t�ß�hG/®�¼Sh�£�®¼/t�®�r� 
TILLIDSREPRÆSENTANTܔ
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ƫŤÿŧ�ģǀ�żƠłǣŧģĪ�łƙŧŃĪŲģĪ�Ťƣÿǜ�łżƣ�ÿƸ�ŤǀŲŲĪ�ěŧŏǜĪ�ǜÿŧŃƸ܈

ޞ  Du skal være medlem af den overenskomstbærende fagforening på din arbejdsplads. 

ޞ  Du skal have været ansat på virksomheden i mindst et halvt år. I nogle overenskomster kræves en 
længere ansættelsesperiode på arbejdspladsen som fx ni måneder eller et år.  

ޞ  'ǀ�ƫŤÿŧ�ŏ�ŊĪŲŊżŧģ�Ƹŏŧ�ŰÿŲŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ǜęŧŃĪƫ�ěŧÿŲģƸ�ܹ�ģĪ�ÿŲĪƣŤĪŲģƸ�ģǣŃƸŏŃĪ�
medarbejdere’.  

ޞ  'ǀ�ŤÿŲ�ŏłƙŧŃĪ�ŲżŃŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŏŤŤĪ�ǜęŧŃĪƫ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�Ŋÿƣ�
ledelsesbeføjelser. 

ޞ  'ǀ�ƫŤÿŧ�ŏłƙŧŃĪ�ŲżŃŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ǜęƣĪ�żǜĪƣڔڍ��Ėƣ

ޞ  'ǀ�ŤÿŲ�ŏłƙŧŃĪ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŏŤŤĪ�ǜęŧŃĪƫ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�Īƣ�
lærling eller elev.

/ƣ�ģĪƣ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�żŰ�ģŏŲ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲ�ƫǀƠƠŧĪÿŲƸƫ�ǜÿŧŃěÿƣŊĪģ�ĪŧŧĪƣ�ŧŏŃŲĪŲģĪ܉�ÿłŃƙƣĪƫ�ģĪƸ�ĪǽƸĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣę-
sentantreglerne i din overenskomst eller det tilsvarende overenskomstområde, hvis du er tillidsvalgt 
på en arbejdsplads uden overenskomst.

Nß�¦'�t�ß�hG/¦�r�t�/t� 
TILLIDSREPRÆSENTANTܔ�
tżŃŧĪ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ� Ŋÿƣ� ƠƣęĜŏƫĪ� ƣĪŃŧĪƣ� łżƣ� ƫĪŧǜĪ� ǜÿŧŃĪƸ� ÿł� ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ� rĪŲ� ģĪ� ǵŧĪƫƸĪ� żǜĪƣĪŲƫܫ 
komster er relativt tavse herom.  Kontakt din fagforening om de har forskellige køreplaner for valget af 
tillidsvalgte inden for deres område. 
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ANDRE TILLIDSVALGTE  
ܳ�ß�hG܍�G/tß�hGޤ��tæß�hG

I de næste afsnit beskrives kort valgreglerne for en række andre tillidsposter som repræsentant eller 
ƫǀƠƠŧĪÿŲƸ�Ƹŏŧ�®ÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ܉�r/'ܫǀģǜÿŧŃ܉�/ǀƣżƠęŏƫŤĪ�®ÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃƸ�żŃ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƣ

¦/£¦�®/t¼�t¼/¦��G�®Ã££h/�t¼/¦�¼Sh�
r/'ܴÃ'ß�hG��G�®�r�¦�/d'®Ã'ß�hG�
rĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�Ŋÿƣ� ŏ�ŊĪŲŊżŧģ�Ƹŏŧ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣŲĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǜęŧŃĪ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�
r/'ܫǀģǜÿŧŃ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ܉�Ŋǜŏƫ�łƙŧŃĪŲģĪ�Ťƣÿǜ�Īƣ�żƠłǣŧģƸ܈

ޞ  Virksomheden skal være overenskomstdækket.

ޞ  ßŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ƫŤÿŧ�ƸǣƠŏƫŤ�ŊÿǜĪ�ŰŏŲģƫƸڑڎ��ÿŲƫÿƸƸĪܠ�ƫƸÿƸĪŲƫ�żŰƣĖģĪܡ�ĪŧŧĪƣڑڏ��ÿŲƫÿƸƸĪܠ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�
område). Check din overenskomst, hvis det er aktuelt.  

ޞ  £Ė�ƫƸÿƸĪŲƫ�żŰƣĖģĪ�ǀģƠĪŃĪƫ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�®ÃܫǀģǜÿŧŃĪƸ�ÿł�ģĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫܫ 
berettigede personaleorganisationer.

ޞ  I kommuner og regioner er MED-strukturen og samarbejdsformen forhandlet i en lokal MED- 
ÿǽƸÿŧĪ܉�ƫżŰ�ģęŤŤĪƣ�ƠƣęĜŏƫ�ģŏŲ�ŤżŰŰǀŲĪܕƣĪŃŏżŲ

ޞ   På det private område følges som hovedregel de samme regler som for valg af tillids- 
repræsentanter.

ޞ  Din fagforening skal godkende valget.

ޞ  ®żŰ�ŊżǜĪģƣĪŃĪŧ�ǜęŧŃĪƫ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Ƹŏŧ�ǀģǜÿŧŃĪŲĪ�rĪŲ�Īƣ�ģĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ƠŧÿģƫĪƣ�ĪŲģ� 
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ܉�ǜęŧŃĪƫ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪܨ��ƸǣƠŏƫŤ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�

ޞ  rĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�ǀģǜÿŧŃĪŲĪ�ƫŤÿŧ�żƠłǣŧģĪ�ƫÿŰŰĪ�ěĪƸŏŲŃĪŧƫĪƣ�łżƣ�ǜÿŧŃěÿƣŊĪģ�ƫżŰ�łżƣ�Ƹŏŧŧŏģƫܫ 
repræsentanter.

ޞ  �ƠƫŏŃĪŧƫĪƫǜÿƣƫŧĪƸ�łżƣ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�ǀģǜÿŧŃ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ܉�Īƣ�żǽƸĪ�ŧęŲŃĪƣĪ�ĪŲģ�łżƣ� 
ŰĪŲŏŃĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪܠ�łǢ�ƫĪŤƫ�ǀŃĪƣƫ�ĪŤƫƸƣÿ�ǜÿƣƫĪŧ�ŏǵŧŃ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�h��żŃ�'ܡ��
Check reglerne på dit område, hvis der er udvalgsmedlemmer, som ikke er tillidsvalgte.

ޞ  GĪŲǜÿŧŃ�żŃ�ŲǣǜÿŧŃ�ÿǵŊżŧģĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�ŊǜĪƣƸ�ÿŲģĪƸ�Ėƣ� 

Alle medarbejdere medregnes, når I tæller sammen, hvor mange ansatte der er inden for dit overens-
komstområde eller på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver og arbejdsledere er de eneste, som ikke skal 
tælles med. 
 
¼ŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Ŋÿƣ�łżƣƸƣŏŲƫƣĪƸ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƸŏŧŧŏģƫŊǜĪƣǜ�'ĪƣǀģżǜĪƣ�ƫŤÿŧ�ģĪŲ�żƠƫƸŏŧŧĪģĪ�ŤÿŲģŏģÿƸ�
ŏłƙŧŃĪ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ǜęƣĪ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ģĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸěęƣĪŲģĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ƫÿŰƸ�żƠłǣŧģĪ�
de samme betingelser som for valg tillidsrepræsentant. 
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r/'�¦�/d'/¦¦/£¦�®/t¼�t¼/¦� 
¼Sh��/®¼æ¦/h®/t�
rĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�Ŋÿƣ� ŏ�ŊĪŲŊżŧģ�Ƹŏŧ�ƫĪŧƫŤÿěƫŧżǜĪŲ�ƣĪƸ� Ƹŏŧ�ÿƸ�ǜęŧŃĪ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Ƹŏŧ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ�ĪŧŧĪƣ� Ƹŏŧ-
ƫǣŲƫƣĖģĪƸ�ŏ�ÿŤƸŏĪƫĪŧƫŤÿěĪƣ܉�ÿŲƠÿƣƸƫƫĪŧƫŤÿěĪƣ�żŃ�ĪƣŊǜĪƣǜƫģƣŏǜĪŲģĪ�łżŲģĪ�

ޞ  'Īƣ�ƫŤÿŧ�ģĪ�ƫĪŲĪƫƸĪ�ƸƣĪ�Ėƣ�ŏ�ŃĪŲŲĪŰƫŲŏƸ�ŊÿǜĪ�ǜęƣĪƸ�ŰŏŲģƫƸڑڏ��ÿŲƫÿƸƸĪ�ŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�

ޞ  Retten gælder i enkeltstående selskaber og i koncerner, herunder i moderselskabet.

ޞ  /ƣ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣǜÿŧŃƸĪ�ŏ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ܉�ŤÿŲ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ŤƣęǜĪ�ĪŲ�ÿłƫƸĪŰŲŏŲŃ�żŰ�ÿƸ�ěŧŏǜĪ�
ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƸ�ŏ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ܉�Ŋǜŏƫ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ŧĪǜĪƣ�żƠ�Ƹŏŧ�ŤƣÿǜĪŲĪ��łƫƸĪŰŲŏŲŃĪŲ�ŤÿŧģĪƫ�ĪŲ�šÿܕ
nej afstemning. 

ޞ  fƣÿǜĪƸ�ŤÿŲ�łƣĪŰƫęƸƸĪƫ�ÿł�ǵŧĪƣƸÿŧŧĪƸ�ÿł�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣŲĪ�ŏ�®Ã�ĪŧŧĪƣ�ÿł�łÿŃŧŏŃĪ�ŤŧǀěěĪƣ܉�
der repræsenterer mindst 10 procent af medarbejderne, eller af 10 procent af medarbejderne.

ޞ  Nǜŏƫ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�Īƣ�ŏŲģłżƣƫƸĖĪƸ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ǜęŧŃĪƫ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Ƹŏŧ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ܉�
ŤÿŲ�šÿܕŲĪš�ÿłƫƸĪŰŲŏŲŃĪŲ�ƫƠƣŏŲŃĪƫ�żǜĪƣ

ޞ  Medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer svarende til halvdelen af de øvrige 
ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲܕƸŏŧƫǣŲƫƣĖģĪƸ܉�ģżŃ�ŰŏŲģƫƸ�Ƹż�ŏ�ĪŲŤĪŧƸƫƸĖĪŲģĪ�ƫĪŧƫŤÿěĪƣ�żŃ�ŰŏŲģƫƸ�ƸƣĪ�ŏ�
ŰżģĪƣƫĪŧƫŤÿěĪƣ�Nÿƣ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ�łżƣ�ĪŤƫĪŰƠĪŧ�ƫĪŤƫ�ŃĪŲĪƣÿŧłżƣƫÿŰŧŏŲŃƫǜÿŧŃƸĪ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ܉�Ŋÿƣ�
medarbejderne ret til at vælge tre.  

ޞ  ßÿŧŃĪƸ�ƫŤÿŧ�ÿǵŊżŧģĪƫ�ƫĪŲĪƫƸ�ƫĪŤƫ�ŰĖŲĪģĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ÿƸ�šÿܕŲĪš�ÿłƫƸĪŰŲŏŲŃĪŲ�Īƣ�ŃĪŲŲĪŰłƙƣƸ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƸ�Īƣ�
ĪŲ�Ųǣ�żƣģŲŏŲŃ�ßÿŧŃģÿƸżĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃŃƙƣĪƫ�łżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ŰŏŲģƫƸ�ƫĪŤƫ�ǀŃĪƣ�żŃ�ŊƙšƫƸڌڍ��ǀŃĪƣ�łƙƣ�
valgdatoen.

ޞ  'Ī�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣǜÿŧŃƸĪ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ŏŲģƸƣęģĪƣ�ŏ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ�ǀŰŏģģĪŧěÿƣƸ�ĪǽƸĪƣ�ģĪŲ�
ordinære generalforsamling. 

ޞ  ßÿŧŃƠĪƣŏżģĪŲ�Īƣ�ǿƣĪ�Ėƣ

Alle medarbejdere medregnes, når I tæller sammen, hvor mange ansatte der er inden for dit overens-
komstområde eller på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver og arbejdsledere er de eneste, som ikke skal 
tælles med. 
 
�ŧŧĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ŤÿŲ�ŧÿģĪ�ƫŏŃ�żƠƫƸŏŧŧĪ�Ƹŏŧ�ƠżƫƸĪŲ�ƫżŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣǜÿŧŃƸ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰ�ŏ�ŊĪŲŊżŧģ�
til selskabsloven. 

ß�hG�¼Sh�/Ã¦�£�S®f�®�r�¦�/d'®Ã'ß�hG
Medarbejdere har ret til at vælge repræsentanter til europæisk samarbejdsudvalg, hvis følgende krav 
Īƣ�żƠłǣŧģƸ܈

ޞ  ßŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ƫŤÿŧ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪ�ŰŏŲģƫƸڌڌڌڍ��ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŏ�ŰŏŲģƫƸ�Ƹż�/ÃܫŰĪģŧĪŰƫŧÿŲģĪ܉�Ŋǜżƣ�
ŰŏŲģƫƸ�ĪŲ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪƣڌڑڍ��ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŏ�ŊǜĪƣƸ�ÿł�ŰŏŲģƫƸ�Ƹż�/ÃܫŰĪģŧĪŰƫŧÿŲģĪ�

ޞ  hƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŏ�ŊǜĪƣƸ�/Ã�ŧÿŲģ�ƸŏŧģĪŧĪƫ�ĪŲ�żƣģŏŲęƣ�Ơŧÿģƫ�ŏ�ģĪƸ�ĪǀƣżƠęŏƫŤĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ�łżƣ�
hver 10 % eller en del heraf, som lønmodtagere i et medlemsland udgør af det samlede antal 
lønmodtagere i virksomheden. 

ޞ  Repræsentanter til europæiske samarbejdsudvalg vælges blandt de tillidsvalgte i samarbejdsud-
valgene. 
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ޞ  Er der ikke oprettet et samarbejdsudvalg, vælges medlemmerne af tillidsrepræsentanterne.

ޞ  �/ƣ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�ĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ĪŧŧĪƣ�Ŋǜŏƫ�ģĪƸ�ÿǽƸÿŧĪƫ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ܉� 
vælges medlemmerne af samtlige lønmodtagere.

ޞ  Stilles der før valget krav om repræsentanter for grupper, der ikke er repræsenteret af tillids- 
repræsentanter eller samarbejdsudvalget, kan disse også vælges til det europæiske samarbejds-
udvalg. 

ޞ  Ledelsen, fagforeningen og arbejdsgiverforeningen skal underrettes om forestående valg, og 
hvem der vælges blandt lønmodtagerne.

ޞ  ßÿŧŃƠĪƣŏżģĪŲ�Īƣ�ǿƣĪ�Ėƣ

ޞ  Alle medarbejdere medregnes, når I tæller sammen, hvor mange ansatte der er inden for dit 
overenskomstområde eller på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver og arbejdsledere er de eneste, 
som ikke skal tælles med. 

ޞ  rĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ�żŃ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Ŋÿƣ�łżƣƸƣŏŲƫƣĪƸ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƸŏŧŧŏģƫŊǜĪƣǜ�
I nogle situationer kan der også vælges kandidater blandt medarbejdere, der ikke er tillidsvalgt, 
hvis det er et krav fra kollegerne, eller hvis der ikke er et samarbejdsudvalg eller en tillidsrepræ-
sentant på arbejdspladsen. 

HVIS DU STOPPER SOM 
TILLIDSVALGT

Hvis du vælger ikke mere at være tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller bestride 
en anden tillidsfunktion, er det en god idé at tænke over, hvem der kan overtage din post. Jo 
ƸŏģŧŏŃĪƣĪ܉�ģǀ�ǿŲģĪƣ�ǀģ�ÿł܉�ÿƸ�ģǀ�ŰĖƫŤĪ�ŃĪƣŲĪ�ǜŏŧ�ǜŏģĪƣĪ܉�šż�ěĪģƣĪܨ��łżƣ�ƫĖ�ŤÿŲ�ģǀ�ƸęŲŤĪ�żǜĪƣ܉�żŰ�
ģĪƣ�Īƣ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤÿŲģŏģÿƸĪƣ܉�ģǀ�ŤÿŲ�łżƣĪƫŧĖ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�'ĪƸ�Īƣ�ĪŲ�łżƣģĪŧ�łżƣ�ěĖģĪ�ģŏŃ܉�ģĪŲ�ŲǣĪ�
tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller anden tillidsvalgt – og for ledelsen – at I 
sammen sikrer, at et godt samarbejde kan videreføres. Du har over årene fået meget erfaring, 
ƫżŰ�ŤÿŲ�ěƣǀŃĪƫ�ÿł�ģŏŲ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪƣ܉�żŃ�ģĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ǜŏģĪŲ�ŏŤŤĪ�ŃĖƣ�ƸÿěƸ܉�ŰĪŲ�ěęƣĪƫ�ǜŏģĪƣĪ

¼ŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ŊÿǽƸ�ŊǜĪƣǜĪƸ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿŲ-
ģĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫłǀŲŤƸŏżŲ܉�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ�Űżģ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ�ŏ�ĪŲ�ǜŏƫ�ƠĪƣŏżģĪ܉�ĪǽƸĪƣ�ģĪ�Īƣ�ƫƸżƠƠĪƸ�ƫżŰ�
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�hęŲŃģĪŲ�ƠĖ�żƠƫŏŃĪŧƫĪƫǜÿƣƫŧĪƸ�ǜÿƣŏĪƣĪƣ�żǽƸĪ�łƣÿ�ĪƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸżŰƣĖģĪ�Ƹŏŧ�ĪƸ�ÿŲģĪƸ�
żŃ�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�ŊǜŏŧŤĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫłǀŲŤƸŏżŲ܉�ģǀ�Ŋÿƣ�ěĪƫƸƣĪģĪƸ�£Ė�ŲżŃŧĪ�żŰƣĖģĪƣ�Ŋÿƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ĪŤƫƸƣÿ�
ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�ŲĖƣ�ģǀ�ƫƸżƠƠĪƣ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ŤżŲƸÿŤƸĪƣ�ģŏŲ�łÿŃ-
forening og undersøger, hvad der gør sig gældende for dit område.  

/t�/F¼/¦F�hG/¦
tĖƣ� ģǀ� ŤŏŃŃĪƣ� ĪǽƸĪƣ� ĪŲ� ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪƣ܉� Īƣ� ģĪƣ� żǽƸĪ�ŰÿŲŃĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�rĖƫŤĪ� Īƣ� ģĪƣ� Īƣ� ŲżŃŧĪ� ÿł�
dine kolleger, der har vist særlig interesseret i arbejdsmiljø eller samarbejde – og som måske 
skal være den næste arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant. Måske nogle af dine  
ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�ƣŏŃƸŏŃĪ�ŃżģĪ�Ƹŏŧ�Ƹÿŧܨ��żŃ�ģĪ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪŰŲĪƣ�łżƣ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫÿƣěĪšģĪ�
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Husk også, at det ikke behøver være en, der ligner dig. Måske den næste tillidsvalgte har andre kvalite-
ter end dig – men kvaliteter, som er lige vigtige. Fx kan der godt være en kvindelig tillidsrepræsentant, 
selv om der er mange mænd på arbejdspladsen – og omvendt. 

hŏŃĪ�ƫĖ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ƫżŰ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ÿƸ�żǜĪƣǜĪšĪ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�ƫĪŧǜ�ŤżŰŰĪƣ�ǜŏģĪƣĪ�ŏ�ÿƣěĪšģƫ-
livet.

MINE MULIGHEDER EFTER TILLIDSHVERVET
Der kan være mange årsager til, at du ikke ønsker at fortsætte som tillidsvalgt. Det kan være helt enkelt, 
ÿƸ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ƠĖ�ƠĪŲƫŏżŲܔ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ܉�ģǀ�ƫǣŲĪƫ܉�ģǀ�Ŋÿƣ�ŃšżƣƸ�ģŏŲ�ģĪŧ�ÿł�ÿƣěĪšģĪƸ�łżƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�żŃ�ÿƸ�ģĪƣ�
nu er andre, der skal tage over; det kan også være, at du vil noget andet, hvor du kan bruge de ting, du 
har lært som tillidsvalgt. 

Mange tillidsvalgte oplever, at tillidshvervet udvikler dem personligt – og måske du vil arbejde videre 
med den personlige udvikling. For mange skærper det at være tillidsvalgt interessen for organisering 
żŃ�ŧĪģĪŧƫĪ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ÿŧŧĪƣĪģĪ�ƫŏģģĪƣ�ŏ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃƫěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ�ŧżŤÿŧƸܨ��ŰĪŲ�ǀŲģĪƣ�ÿŧŧĪ�żŰ-
stændigheder er det en god idé at tale med din fagforening om mulighederne.

®�r¼�h/��r�¼S'/t�/F¼/¦�¼ShhS'®Nß/¦ß/¼
S�ǵŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ܉�ÿƸ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲ-
ƸĪŲ�Ŋÿƣ�Ťƣÿǜ�ƠĖ�ĪŲ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃƫƫÿŰƸÿŧĪ�S�ģĪŲŲĪ�ƫÿŰƸÿŧĪ�ŰĪģ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ģƣƙǽƸĪƣ�S܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲĪ�ěĪŊżǜ�
łżƣ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�Īƣ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�rĪŲ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�żŃƫĖ�ĪŲ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃƫƫÿŰƸÿŧĪ܉�Ŋǜżƣ�S�ŤÿŲ�ģƣƙǽƸĪ�ģŏŲĪ�
ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ƸŏģĪŲ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸܨ��żŃƫĖ�ŤÿŧģĪƸ�ĪŲ�ÿłǜŏŤŧŏŲŃƫÿǽƸÿŧĪ�

Reglerne er lidt anderledes for arbejdsmiljørepræsentanten, da der ikke i arbejdsmiljøloven er ind-
ƫŤƣĪǜĪƸ�ŧŏŃŲĪŲģĪ�Ťƣÿǜ�ƠĖ�ĪŲ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃƫƫÿŰƸÿŧĪ�ÃŲģĪƣ�ÿŧŧĪ�żŰƫƸęŲģŏŃŊĪģĪƣ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģī�
ƫĪŧǜ�ÿƸ�ŤżŲƸÿŤƸĪ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�łżƣ�ĪŲ�ƫŲÿŤ�żŰ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫŊǜĪƣǜĪƸ�

¼Sh��G/�¼Sh�'S¼�F�G�ܴ�NÃ®f�Ã''�tt/h®/
Tillidsvalgte har ret til forskellige grader af uddannelse i forbindelse med hvervet. Det står i overens-
ŤżŰƫƸĪƣ܉�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜŃŏǜŲŏŲŃ�'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ěƣǀŃĪƣ�ģĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�ģǀ�Ŋÿƣ�
for uddannelse som tillidsvalg.

Men det er lige så vigtigt, at du sikrer dig, at du også vedligeholder din viden inden for dit fag. Hvis du 
Ėƣ�ĪǽƸĪƣ�Ėƣ�ěŧŏǜĪƣ�ěĪģƣĪ�żŃ�ěĪģƣĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�ŰĪŲ�ŃĖƣ�ŏ�ƫƸĖ�ŏ�ģŏŲ�łÿŃŧŏŃĪ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃܨ��ƫĖ�ƣŏƫŏŤĪƣĪƣ�ģǀ܉�
at du står dårligt, når du en dag ikke er tillidsvalgt mere. Du er faktisk mere sårbar end mange af dine 
kolleger. Fx kan I komme ud for, at virksomheden skal nedskære, og har du ikke fået uddannelse, kan en 
ŧĪģĪƣ�ŰĖƫŤĪ�ǜęŧŃĪ�ģŏŃܨ��łżƣģŏ�ģǀ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ģĪŲ�ĪŤƫƸƣÿ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģŏƸ�łÿŃ܉�ƫżŰ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ǿŤ܉�
mens du var på uddannelse som tillidsvalgt. 

Derfor skal du sikre, at du fagligt altid er på højde med dine kolleger – for den dag, du ikke er tillidsvalgt, 
skal du konkurrere på lige fod med dine kolleger.
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Helt overordnet er det din opgave at bidrage til samarbejdet din arbejdsplads – og samtidig 
sikre, at dine kolleger har ordentlige arbejdsforhold. Det gør du først og fremmest ved at 
være i tæt kontakt med dine kolleger og bære deres synspunkter ind i dialogen med ledelsen. 

HVAD ER MINE OPGAVER SOM TILLIDSVALGT?
Det er også din opgave at medvirke til at sikre, at arbejdsmiljøloven, overenskomsten og de 
ƙǜƣŏŃĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ܉�S�Ŋÿƣ�ŏŲģŃĖĪƸ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ܉�ěŧŏǜĪƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƸ�żŃ�żǜĪƣŊżŧģƸ�

Du er som tillidsvalgt dine kollegers talerør. Som tillidsrepræsentant er du i udgangspunktet 
repræsentant for alle dem, der er medlem af din fagforening. Du skal dog også i nogle tilfæl-
de tage dig af sager i forbindelse med de kolleger, der ikke er organiserede eller er medlem af 
en anden organisation. Du kan se, hvad der gælder for dig i din overenskomst. Som arbejds-
miljørepræsentant er du talerør for alle dine kolleger, uanset medlemskab af fagforeningen. 
Det handler om sikkerheden og trivslen for alle ansatte.

HVAD ER TILLIDSVALGTES MULIGHEDER FOR INDFLYDELSE?
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�ŰÿŲŃĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�'ǀ�Ŋÿƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ܈�

ޞ  hĪģĪŧƫĪŲܨ��ǜŏŧ�żǽƸĪ�ěƣǀŃĪ�ģŏŃ�ƫżŰ�ƫƠÿƣƣŏŲŃƫƠÿƣƸŲĪƣ܉�żŃƫĖ�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ŧĪģĪŧƫĪ�żŃ�łżƣģĪ-
ling af arbejdet. Du har derfor mulighed for at bringe jeres input i spil til de ting, ledelsen 
ønsker at ændre. 

ޞ  Løn og arbejdsvilkår – forhandles typisk af tillidsrepræsentanten med ledelsen inden for 
ƣÿŰŰĪƣŲĪ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ǀģŰǀŲģĪƣ�ŏ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�

ޞ  Arbejdsmiljø og trivsel – hvor arbejdsmiljørepræsentanten medvirker til at sikre, at 
arbejdsmiljøet er i orden, og at der laves en APV, i et tæt samarbejde med tillidsrepræ-
sentanten.

ޞ  Kollegernes samarbejde – du nyder gerne tillid, og opstår der samarbejdsproblemer, vil 
ģĪƸ�żǽƸĪ�ǜęƣĪ�ģŏŃ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ŧƙƫĪ�ģĪƸ�

ޞ  Overenskomsterne og arbejdsmiljøloven– du er en vigtig aktør, fordi dine input til din 
fagforening er med til at danne den platform, de står på, når de forhandler med arbejds-
ŃŏǜĪƣŲĪ�ƠĖ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ƠŧÿŲ�'ĪƸ�Īƣ�żŃƫĖ�ģŏŃ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�łżƣƸęŧŧĪ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪŃŧĪƣŲĪ�ŏŤŤĪ�łǀŲŃĪƣĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ŊĪŲƫŏŃƸĪŲ
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HVAD ER RAMMERNE FOR MIT ARBEJDE SOM TILLIDSVALGT?
�ǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ܉�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜŃŏǜŲŏŲŃĪŲ�
Īƣ�ǜŏŃƸŏŃĪ�łżƣ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�'ĪƸ�Īƣ�ģŏƫƫĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ŧżǜĪ܉�ģĪƣ�ƫęƸƸĪƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�šĪƣĪƫ�
forhandlinger lokalt – og de angiver også dine og dine kollegers rettigheder og pligter. Derfor 
er det en god idé at sætte sig ind i dem.

Næsten alle tillidsvalgte er rigtig glade for jobbet – og oplever spændende opgaver og 
personlig udvikling. Du skal dog være opmærksom på, at jobbet som tillidsvalgt kan brede 
ƫŏŃ�ǀģ�żǜĪƣ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģƫŧŏǜ�żŃ�ŏŲģ�ŏ�ƠƣŏǜÿƸŧŏǜĪƸ�¼ÿŧ�ŰĪģ�ģŏƸ�ŲĪƸǜęƣŤ�żŰ�ģĪƸ�żŃ�ǿŲģ�ĪŲ�łżƣŲǀǽƸŏŃ�
balance. Her kan det være nyttigt at tale med andre tillidsvalgte. Du kan komme i kontakt 
med andre via din afdeling eller på kurser. 

Du har som tillidsvalgt ret til uddannelse. Undersøg, hvad du har ret til – og benyt dig af 
ģĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�ģǀ�Ŋÿƣ�'ĪƸ�ǜŏŧ�ŃƙƣĪ�ģŏŃ�ƫƸęƣŤ�żŃ�ƫŏŤŤĪƣ�ŏ�ģŏƸ�šżě܉�żŃ�żǽƸĪ�żƠŧĪǜĪƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ĪŲ�
personlig udvikling.

NßS®�d/G�®¼�££/¦ܴ�Nß�'�®ܔ�
Endelig er det også vigtigt at sikre, at dit gode arbejde føres videre. Derfor bør du i god tid 
żǜĪƣǜĪšĪ܉�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ģŏŲ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ŊšęŧƠĪ�ěĖģĪ�ģŏŲ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪƣ�żŃ�ģŏŃ܈�'ǀ�
får ført din videŲ�ǜŏģĪƣĪ܉�żŃ�ģǀ�ǿŲģĪƣ�ŰĖƫŤĪ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜżƣ�ŰĪŃĪƸ�ģǀ�łÿŤƸŏƫŤ�Ŋÿƣ�ŧęƣƸ��Ń�ģŏŲ�
ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪƣ�ěŧŏǜĪƣ�ĪŲ�ģǣŃƸŏŃ�żŃ�ŤżŰƠĪƸĪŲƸ�ÿƣǜƸÿŃĪƣ�ŰĪģ�ģŏŲ�ǜŏģĪŲ�NǀƫŤ�żŃƫĖ�ÿƸ�żƣŏĪŲƸĪƣĪ�ĪŲ�
ĪǜĪŲƸǀĪŧ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪƣ�ŧƙěĪŲģĪ�żŰ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�żŃ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�łƣÿ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�


