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Tillykke med valget som tillidsrepræsentant (TR) eller TR-

suppleant. Bibliotekarforbundet (BF) er meget glad for, at du 

har påtaget dig hvervet. Vi vil på alle måder forsøge at støtte 

dig i udøvelsen af jobbet som TR.

Bibliotekarforbundet er i den heldige situation, at der på stort 

set alle landets offentlige biblioteker er en tillids repræsentant. 

Bibliotekarforbundet er derfor glad for, at I også på din 

arbejds plads er enige i, at det er vigtigt at have en lokal TR. 

 

Bibliotekarforbundet ved, at det er en stor mundfuld at være 

TR. Men vi ved også af erfaring, at man får en masse igen. 

Hvervet giver mulighed for at få opfyldt mange ambitioner 

gennem personlig og faglig udvikling, gode kurser, kontakt til 

og netværk med TR-kolleger over hele landet, indsigt i orga-

nisationsforhold, faglige og politiske diskussioner, forhand-

lingskompetence samt indflydelse på egen arbejdsplads og 

på BF centralt. Plus meget, meget mere.

I disse år sker der mange forandringer i den offentlige sektor 

– også på biblioteksområdet – med fusioner, rationaliseringer 

og nye udviklingsmål. Derfor er TR-rollen endnu vigtigere 

end tidligere. Det gælder, når det handler om den enkeltes 

løn- og ansættelsesvilkår, men i lige så høj grad når foran-

dringsprocesser og organisationsudvikling er i gang. Her kan 

TR være med til at sikre, at det foregår på en for medlem-

merne ordentlig måde. Trivsel og godt arbejdsmiljø er ikke 

mindst vigtigt, hvis forandringerne skal lykkes, og her skal TR 

koordinere med arbejdsmiljørepræsentanten.

Bibliotekarforbundet understøtter tillidsrepræsentanterne 

gennem en skræddersyet TR-uddannelse, kurser, temadage, 

seminarer, TR-kollegier og TR-Nyhedsbreve m.v.

Du er altid velkommen til at kontakte Bibliotekarforbundet  

og få sparring eller rådgivning om en konkret situation.  

Se oversigten over ansatte i Forhandlingsafdelingen bagest i 

denne pjece.

Endnu engang velkommen som tillidsrepræsentant. 

Bibliotekar forbundet ser frem til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Bibliotekarforbundet

Velkommen
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TR-opgaver

Som tillidsrepræsentant er din væsentligste opgave at være 

talsmand for dine kolleger, og du er dermed officielt og 

arbejdsretligt kollegernes repræsentant med anerkendt 

forhandlingsret efter TR-reglerne. Tillidsrepræsentanten har 

ret og pligt til at sørge for overholdelse af overenskomsten og 

andre regler for arbejdet. 

Valget af en tillidsrepræsentant skal godkendes af Bibliotekar-

forbundet og anmeldes over for arbejdsgiver, som så evt. kan 

gøre indsigelser mod valget, dog kun for så vidt angår de 

formelle forudsætninger.  

Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organi-

sation som over for arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at 

fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Da du er Bibliotekarforbundets repræsentant på arbejds-

pladsen, har du mulighed for at søge indflydelse i forhold 

til dem, der træffer beslutninger og som har betydning for 

Bibliotekar forbundets medlemmers arbejdsforhold. Primært 

er det arbejdspladsens ledelse, men det kan også være andre, 

f.eks. kommunalbestyrelse/ministerium. Du kan således fore-

lægge forslag, indstillinger, ideer og klager fra medarbejdere 

samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. Det kan til 

tider også være nødvendigt at benytte muligheden for at gå i 

pressen og ytre sig om f.eks. besparelser m.v.

Opgaverne som tillidsrepræsentant er således mangfoldige. 

Du vil have en plads i samarbejdsudvalget og lokalt skulle 

forhandle løn, personalepolitikker og lokale aftaler, eventuelt 

være bisidder for en kollega, sidde i ansættelsesudvalg, infor-

mere og koordinere, være med- og modspiller ved organisa-

tionsforandringer, håndhæve overenskomster og aftaler og 

meget mere. 

Som TR skal du ved forestående ansættelser og afskedigel-

ser holdes bedst muligt orienteret, og alle oplysninger af 

interesse for TR skal tilgå dig uopfordret. TR skal også have 

mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og an-

sættelsesforhold for de medlemmer, han/hun repræsenterer. 

I det daglige arbejde har du derfor brug for opbakning fra 

 Bibliotekarforbundet og ikke mindst fra dine kolleger. Derfor 

stiller vi uddannelse, kurser og netværk til rådighed for dig  

som tillidsrepræsentant, så du er klædt bedst muligt på til 

dine opgaver. Til at støtte dig lokalt anbefaler vi, at der bliver 

oprettet en BF-klub med en BF-bestyrelse, og at der etableres 

samarbejde med andre AC-grupper.  

Forhandlings- og aftaleret

På det offentlige arbejdsmarked er løn- og ansættelsesfor- 

hold dækket af overenskomster. Det betyder, at den enkelte 

organisation, dvs. BF, i vid udstrækning har forhandlingsret- 

ten for de enkelte medlemmer, når det angår løn- og ansæt-

telsesvilkår. 

Bibliotekarforbundet har uddelegeret retten til at forhandle 

og indgå aftaler vedrørende løn- og ansættelsesforhold til 

forbundets tillidsrepræsentanter. Det betyder, at du som  

tillidsrepræsentant handler på forbundets vegne og i over-

ensstemmelse med den politik, som forbundets hovedbe-

styrelse overordnet fastlægger. Du skal derfor både se dig 

selv om en spiller på det lokale niveau og som en ”brik i 

det store spil”, hvor interesserne varetages for kollegaer på 

arbejdspladserne over hele landet. 

Bibliotekarforbundet har udarbejdet retningslinjer for for hol det 

mellem BF og den enkelte TR og for forholdet mellem TR og 

medlemmet. Disse retningslinjer kan du finde på www.bf.dk.

Din forhandlingsret gælder for samtlige bibliotekarer og  

cand.scient.bibl.’er, for cand.IT’er med bacheloruddannelse 

fra Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns 

Universitet (tidligere Danmarks Biblioteksskole) og for bache-

lorer med BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation 

fra Syddansk Universitet. Derudover har Bibliotekarforbundet 

forhandlingsretten for de cand.mag.’er, der har valgt at være 

medlem af forbundet. 

Herudover kan norske og svenske bibliotekarer, der søger og  

får ansættelse i Danmark, blive serviceret af Bibliotekarfor-
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bundet – og dermed også af Bibliotekarforbundets tillids-

repræsentanter – det første år efter ansættelsen i Danmark. 

Serviceringen gælder alle generelle fagforeningsspørgsmål 

som f.eks. oplysning om løn- og ansættelsesforhold samt 

forhandling af løn ved ansættelse m.v. Kravet er blot, at den 

pågældende bevarer sit medlemskab af enten det norske 

Biblio tekarforbundet eller det svenske DIK-Förbundet. Stræk-

ker ansættelsen i Danmark sig længere end 1 år, kræver 

en fortsat servicering fra Bibliotekarforbundets side, at den 

pågældende melder sig ind i forbundet.

Du har således for alle ovennævnte grupper bemyndigelse 

til at forhandle og indgå aftaler om lønforhold samt lokale 

aftaler, herunder aftaler i SU-/MED-regi vedrørende ansæt-

telsesforhold, konkrete senioraftaler, vilkår i forbindelse med 

fratrædelse m.v. Bibliotekarforbundet skal dog orienteres i 

forbindelse med forestående afskedigelsessager, dvs. allerede 

ved den påtænkte opsigelse.

Forhandlingsmandatet gælder således alle medlemmer bort-

set fra:

 

•	 	Bibliotekschefer	og	niveauer	derover	i	kommuner,	regioner	

og staten.

•	 	Andre	ledere	(souschefer	og	mellemledere),	der	lokalt	kan	

forhandle og indgå lønaftaler med tillidsrepræsentanten 

som modpart.

I staten har special- og chefkonsulenter selv mulighed for at 

forhandle tillæg med ledelsen uden om TR. Konsulenten kan 

dog lade sig bistå af dig som TR. Resultatet af konsulentens 

forhandling indsendes til Bibliotekarforbundet til godkendel-

se. Kan resultatet ikke godkendes, kan Bibliotekarforbundet 

inden for en frist optage forhandling med ledelsen. Ønsker en 

konsulent ikke selv at forhandle, kan du som TR gøre det. 

I staten er der mulighed for, at TR og ledelse indgår aftale 

om, at de enkelte kolleger selv kan forhandle løn. En sådan 

lokal aftale om fravigelser af hovedreglen om, at TR forhand-

ler og indgår lønaftaler, skal sendes til Bibliotekarforbundet. 

Vi har så mulighed for at gøre indsigelser. Er der indgået en 

sådan aftale, kan kolleger dog vælge at lade sig bistå af TR i 

forhandlingen.

Tilsvarende mulighed for at have andre forhandlingsregler 

gælder som forsøgsordning i kommuner og regioner. Dog 

skal TR altid forhandle i forbindelse med nyansættelser. 

Adgang til at iværksætte kollektive kampskridt i henhold til 

Hovedaftalen (mægling, voldgift og konflikt) er ikke uddele-

geret fra Bibliotekarforbundet til den lokale tillidsrepræsen-

tant.

Skulle du komme i den situation, at du bliver præsenteret for 

et forhandlingsudspil eller andet for et ikke-medlem, så kon-

takt Bibliotekarforbundets Forhandlingsafdeling for nærmere 

råd og vejledning. 

I forbindelse med Bibliotekarforbundets politiske arbejde med 

at sætte biblioteksfaglige emner på dagsordenen i den offent-

lige debat er der ofte behov for at indhente informationer hos 

TR til brug for pressearbejdet. Her har du en vigtigt funktion 

ved at kunne levere de informationer, som vi i Bibliotekarfor-

bundet har behov for, og dermed være et vigtigt bindeled 

mellem det lokale niveau og BF centralt på bibliotekspolitiske 

mærkesager.

  

Lønforhandling

Lønforhandlinger kan omfatte ydelse af engangsbeløb, 

midlertidige og varige funktions- og kvalifikationstillæg/-løn 

samt resultatløn i henhold til aftale om lokal løndannelse eller 

AC-overenskomsterne.

Med hensyn til tillægsniveauet har forbundets hovedbestyrel-

se fastsat nogle vejledende minimumsbeløb, som Bibliotekar-

forbundet anbefaler, du overholder:

På det kommunale og regionale område:

•	 	Funktionstillæg	på	minimum årligt kr. 21.300 

(31.3.2000-niveau).

•	 	Kvalifikationstillæg	på	minimum årligt kr. 9.500 

(31.3.2000-niveau).
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Kort fortalt skal en arbejdsgiver, 
der ønsker at afskedige 
en tillidsrepræsentant, 
forinden forhandle med 
Bibliotekarforbundet, hvilket 
indebærer opsættende virkning, 
hvilket igen betyder, at 
opsigelse først kan gives, når 
forhandlingen har været afholdt. 

”
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På det statslige område:

•	 Funktionstillæg	på	minimum kr. 26.700 (31.3.12-niveau).

•	 	Kvalifikationstillæg	på minimum kr. 11.900 (31.3.12-ni-

veau).

Du skal være opmærksom på, at alle aftaler skal indgås skrift-

ligt mellem dig og arbejdsgiveren – og HUSK at Bibliotekar-

forbundet skal have tilsendt kopi af samtlige indgåede aftaler.

Som du kan se, indebærer hvervet som tillidsrepræsentant en 

stor grad af selvstændig forhandlings- og aftalekompetence.

Du er til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til 

forbundet vedrørende råd og vejledning. Vi opfordrer dig 

også til at deltage i møderne i dit TR-kollegie samt i de kursu-

saktiviteter, som både BF og AC tilbyder tillidsrepræsentanter. 

Endvidere kan det være en god støtte for dig at deltage i det 

lokale AC-TR-samarbejde, hvis et sådant eksisterer. Hvis ikke, 

kan du evt. tage initiativ til, at det oprettes.

TR-vilkår

TR’s vilkår er reguleret i aftalerne: ”Rammeaftale om medind-

flydelse og medbestemmelse” og ”Aftale om tillidsrepræsen-

tanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” (disse to gælder i 

kommuner og regioner) samt ”Cirkulære om tillidsrepræsen-

tanter i staten m.v.”.

Disse centrale aftaler kan i mange tilfælde suppleres og fravi-

ges lokalt ved aftale. Sørg derfor for at have kendskab til din 

lokale aftale. Dog kan der ikke fraviges i forhold til bestem-

melser om valg og valgbarhed samt afskedigelsesprocedurer.

Tidsforbrug

Som tillidsrepræsentant må du anvende den tid, der er 

nødvendig, for at du kan udføre dit arbejde som tillidsrepræ-

sentant. Der skal dog tages hensyn til såvel institutionens 

arbejdsopgaver som tillidsrepræsentantopgavernes omfang.

I staten skal ledelse og tillidsrepræsentant i forbindelse med 

nyvalg og genvalg drøfte, hvorledes tidsforbruget til tillids-

repræsentantens sædvanlige opgaver og de opgaver, der 

normalt følger af hvervet som TR, skal fordeles. TR skal have 

mulighed for at få et passende lokale med fornødent udstyr 

til udførelse af hvervet.

I kommunen/regionen skal der ske forhandling om princip-

perne for tillidsrepræsentanternes vilkår. Hvis det øverste 

MED-udvalg har aftalt principper for TR’s vilkår, danner disse 

grundlag for den lokale forhandling. Heri skal indgå forhold 

omkring arbejdstilrettelæggelse, tidsforbrug, muligheder for 

kontakt til medlemmer på flere arbejdssteder og mulighed for 

tilgængeligt udstyr (IT, telefoni og lignende) til varetagelse af 

opgaverne.

Frikøb af TR

Efter anmodning har man som tillidsrepræsentant ret til, un-

der hensyntagen til arbejdets tilrettelæggelse, i arbejdstiden 

at deltage i møder i lokale TR-fora, f.eks. et TR-kollegiemøde, 

den lokale AC-klub, på TR-temadage og på TR-kurser.

På det kommunale og regionale område har tillidsrepræsentan-

ten ret til sin almindelige løn, når det drejer sig om forhand-

ling og drøftelse med ledelsen om lokale forhold, herunder 

det forberedende arbejde, der er med kontakt til og koordi-

nering med kolleger og det øvrige bagland.

Er der behov for, at du som tillidsrepræsentant skal varetage 

dine opgaver uden for institutionen (f.eks. på rådhuset), 

oppebærer du også sædvanlig løn, men der skal forinden 

træffes aftale med lederen.  

Når du deltager i TR-arrangementer uden for institutionen, 

skal der formelt set foretages løntræk for disse TR-aktiviteter. 

I praksis fungerer det sådan, at arbejdsgiveren udbetaler din 

løn som sædvanligt. Arbejdsgiver indsender herefter regnin-

gen til Bibliotekarforbundet vedrørende det antal timer, som 

du har været fraværende fra din arbejdsplads. Bibliotekar-

forbundet betaler herefter lønkompensationen til arbejds-

giver, idet Bibliotekarforbundet gennem den kommunale og 

regionale AKUT-fond får midler til dækning af løntrækket. Alle 

regioner og kommuner indbetaler et beløb pr. ATP-pligtig 
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arbejdstime til fonden. Fondens midler administreres af de 

faglige organisationer.

Hvis et tillidsrepræsentantområde omfatter flere adskilte 

arbejdssteder, ydes tillidsrepræsentanten transportgodt-

gørelse ved hvervets udførelse efter de regler, der gælder 

lokalt. 

I staten har tillidsrepræsentanten frihed til at varetage hvervet 

som tillidsrepræsentant både i institutionen samt uden for 

institutionen, uden at der foretages løntræk hos den enkelte. 

Der findes ingen central fond på det statslige område sva-

rende til AKUT-fonden. 

Møder omkring faglige spørgsmål kan afholdes i arbejdsti-

den, hvis ledelsen har givet tilsagn om det.

Lønforhold

En tillidsrepræsentant skal ikke lønmæssigt stilles ringere end 

andre ansatte og skal derfor have samme mulighed for at 

opnå tillæg, som hvis han/hun havde fuld mulighed for at 

fungere i sit sædvanlige job.

På det kommunale/regionale område skal der forhandles et 

funktionstillæg til tillidsrepræsentanten. Tillæggets størrelse 

forhandles lokalt. På statens område er det en mulighed at 

indgå lokal aftale om tillæg for TR-funktionen.

På såvel det statslige som kommunale/regionale område er  

der endvidere mulighed for at stille forslag om kvalifikations-

tillæg til tillidsrepræsentanten på lige fod med de øvrige ansatte.

TR-beskyttelse

Beskyttelsen indtræder, når valget anmeldes over for arbejds-

giver. Dog antages det, at beskyttelsen allerede indtræder  

på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver bliver bekendt med valget. 

Du er omfattet af reglerne om tillidsrepræsentantbeskyt-

telse, som siger, at en eventuel afskedigelse skal begrundes i 

” tvingende årsager”. Det betyder efter arbejdsretlig praksis,  

at tillidsrepræsentanten er den, der skal afskediges ”sidst 

blandt ligemænd” i forbindelse med uansøgt afsked. Der-

udover er der en særlig afskedigelsesprocedure og særlige 

opsigelsesvarsler.

Kort fortalt skal en arbejdsgiver, der ønsker at afskedige en 

tillidsrepræsentant, forinden forhandle med Bibliotekarfor-

bundet, hvilket indebærer opsættende virkning, hvilket igen 

betyder, at opsigelse først kan gives, når forhandlingen har 

været afholdt. 

TR kan opsiges med det individuelle opsigelsesvarsel +  

3 måneder. Er opsigelsen på det kommunale område begrun-

det i arbejdsmangel (f.eks. besparelser), gælder dit indivi-

duelle opsigelsesvarsel, dog mindst 6 måneder. I staten og 

regionerne gælder det individuelle varsel.

Som tillidsrepræsentant kan du ofte være i en mere udsat 

posi tion end dine kolleger, fordi du kan komme ud for at 

skulle håndtere uenigheder i forhold til ledelsen. Med den 

særlige TR-beskyttelse er du sikret, at du som TR kan udføre 

dit arbejde i tryg forvisning om, at de forhandlinger, du ind-

drages i, ikke får personlige konsekvenser for dig, uanset den 

måde forhandlingerne føres på, og uanset det resultat, der 

kommer ud af forhandlingerne. De særlige procedurer og 

forlænget opsigelsesvarsel sikrer, at du får en fair behandling.

Kompetenceudvikling

TR skal sikres kompetenceudvikling og faglig ajourføring i 

lighed med andre såvel under hvervet som i forbindelse med 

hvervets ophør.

TR-suppleant

Som TR-suppleant er du i vidt omfang omfattet af de samme 

regler som din tillidsrepræsentant. Bibliotekarforbundet op - 

fordrer til, at der vælges en TR-suppleant, og at der  mellem 

TR og suppleanten etableres et tæt samarbejde, så TR-

supplean ten kan tage over, såfremt tillidsrepræsentanten 

skulle få forfald. 
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Man kan stille op som TR, 
hvis man har haft mindst 
6 måneders ansættelse i 
kommunen/regionen eller 9 
måneders ansættelse i staten. 
Det tilstræbes, at valget sker 
for mindst 2 år ad gangen.

”
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I staten indtræder suppleanten først i tillidsrepræsentantens 

rettigheder og pligter, når tillidsrepræsentanten er fravæ-

rende. Suppleanten kan efter aftale med ledelsen få fri til at 

deltage i kurser m.v. Suppleanten er omfattet af TR-beskyttel-

sesreglerne. I praksis ses, at TR og suppleant arbejder på lige 

fod.

I kommunerne/regionerne gælder der tilsvarende regler. Dog 

vil man kunne indgå lokale aftaler, som udvider suppleantens 

rettigheder, så TR og suppleant arbejder på lige fod.

Ved opsigelse begrundet i arbejdsmangel (f.eks. besparelser) 

gælder ikke tilsvarende regler som for TR, jvf. side 8. Her kan 

opsigelse ske med det individuelle varsel.

Ophør af TR-hvervet

Hvis man som overenskomstansat TR efter ophør af hvervet 

bliver opsagt, så gælder det forlængede opsigelsesvarsel for 

TR i staten, forudsat opsigelsen sker inden 1 år efter, man er 

ophørt med at være TR, og at TR-hvervet har været varetaget 

i mindst 1 år. Dette gælder ikke for tjenestemænd. Tilsva-

rende er heller ikke gældende i kommunerne/regionerne.

Kurser

Bibliotekarforbundet afholder kurser for tillidsrepræsentanter 

og suppleanter. Kurserne annonceres gennem de TR-nyheds-

breve, som Bibliotekarforbundet udsender til samtlige til-

lidsrepræsentanter – og kan også ses i Kalenderen på www.

bf.dk/kalender.

Deltagelse i tillidsrepræsentantkurser er gratis, og Bibliotekar-

forbundet refunderer transportomkostninger samt udgifter til 

dækning af løntab efter gældende regler, jf. afsnittet om frikøb. 

Bibliotekarforbundet dækker udgifter til transport med bil-

ligste offentlige transportmiddel. Du kan finde en refusions-

blanket på www.bf.dk.

Ud over temadage og kurser om specielle emner har BF en 

grunduddannelse for tillidsrepræsentanter.

Uddannelsen er opdelt i moduler, der består af grund-

uddannelse (modul A-C) og dertil en ”værktøjskasse” – 

modul D:

Modul A giver en introduktion til BF som organisation, TR’s 

forskellige roller, lokale samarbejdsregler, arbejdsmiljø, forvalt-

ningsret og overenskomstforståelse (3 dage, afholdes i foråret).

Modul B giver en indsigt i de væsentligste ansættelsesretlige 

problemstillinger og regler i forbindelse med ansættelse og 

afsked af offentligt ansatte (1 dag, afholdes i foråret 2 steder i 

landet).

Modul C omhandler lønforhold, lønpolitik, overenskomster  

og aftaler, budgetforståelse, forhandlingsteknik og -træning  

(3 dage, afholdes i foråret).

Modul D er et ”værktøjskassemodul”, hvor TR, der har gen-

nemgået modul A, B og C kan vælge mellem en række kurser/

workshops. Emner kan være f.eks. kompetenceudvikling, 

sygdom, ferie, barsel, forandringsprocesser, coaching og stress. 

I tilknytning hertil lægges en temadag med et relevant emne 

(1-2 dage, afholdes i efteråret). 

Ud over grunduddannelsen tilbyder BF løbende efteruddannel-

seskurser i form af TR-temadage om relevante/aktuelle emner, 

pensionskurser gennem pensionsselskabet samt mulighed for  

at deltage i AC’s overbygningskurser for tillidsrepræsentanter.

Seminar for klubbestyrelser

Endvidere tilbyder vi seminar for klubbestyrelser, hvor dine 

klubbestyrelsesmedlemmer bliver klædt på til at kunne støtte 

og bakke op om tillidsrepræsentanten og dennes arbejde. 

SU/MED-kurser

Som TR sidder du også i SU/MED-udvalg. Her er der mulighed 

for at supplere din TR-uddannelse med uddannelse for med-

lemmer i samarbejdsudvalg:



Bibliotekarforbundet     INTRO for tillidsrepræsentanter [ 11 ]

•	 SU-kurser	i	staten	–	se	www.samarbejdssekretariatet.dk.

•	 MED-uddannelse	i	kommuner/regioner	–	se	www.puf.dk.

Lokale AKUT-midler

Lokalt i kommuner og regioner kan der også arrangeres  

TR-aktiviteter gennem de lokale AKUT-midler.

TR-kollegier

Bibliotekarforbundet har en række TR-kollegier rundt om i 

landet. Et TR-kollegie er et forum, hvor tillidsrepræsentanter 

for de enkelte biblioteker i de enkelte regioner mødes for at 

udveksle viden og erfaringer. Bibliotekarforbundets konsulen-

ter og hovedbestyrelsesmedlemmer deltager i kollegiemø-

derne, og der afholdes oplæg af forskellige art.

I kommunerne er der p.t. 5 kollegier. Tilsvarende har staten 2 

TR-kollegier: 1 for forskningsbibliotekerne og 1 for professi-

onshøjskolerne. Vi opfordrer dig til at deltage i møderne i dit 

lokale TR-kollegie. Læs mere om kollegierne og hvem du kan 

tage kontakt til på www.bf.dk.

TR-nyhedsbreve m.v.

BF udsender løbende elektroniske TR-nyhedsbreve, der er 

 målrettet de forskellige sektorer: kommuner/regioner og staten. 

I nyhedsbrevene orienterer BF om nye aftaler og regler og 

kommer med anbefalinger og anden relevant information for 

TR.

Som TR får du automatisk tilsendt TR-nyhedsbrevene til den 

mailadresse, vi har registreret i vores medlemssystem.

Find nyhedsbrevene på www.bf.dk/nyhedsbreve, hvor du går 

ind og vælger at abonnere på de nyhedsbreve, som du har 

interesse i.

Brug vores ”Rådgivning A-Z”, som du finder under ”Løn  

og ansættelse” på www.bf.dk. Her er der også information 

”specielt for tillidsrepræsentanter”.

Find yderligere information om ansættelsesret/forhandling i 

Bibliotekarforbundets ”Lønmagasin 2014 for ansatte i stat, 

kommuner og regioner”.

Find din tillidsrepræsentant

Hvis du har brug for at finde frem til en af dine TR-kolleger, 

kan du finde kontaktoplysninger på www.bf.dk. På siden 

”Find din tillidsrepræsentant” kan du søge og finde alle 

Biblio tekarforbundets tillidsrepræsentanter. Her kan du søge 

ud fra både navn, ansættelsessted, ansættelsesområde, region 

og kommune.

TR’s medlemsfortegnelse

På www.bf.dk finder du endvidere siden ”TR’s medlems-

fortegnelse”, hvor du altid får en aktuel oversigt over de  

BF-medlemmer, som du repræsenterer på din arbejdsplads.

Ny- eller genvalg

Da du allerede er valgt som tillidsrepræsentant, er du for-

mentlig også bekendt med de formelle regler omkring valg af 

tillidsrepræsentant.  

På arbejdspladser/institutioner kan der vælges 1 tillidsrepræ-

sentant pr. overenskomstgruppe/medarbejdergruppe, hvis 

den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Der 

skal altså være 5 bibliotekarer, for at der kan vælges 1 BF-

tillidsrepræsentant. Andre kandidater, som har valgt at være 

medlem af Bibliotekarforbundet, samt ikke-medlemmer og 

ledere regnes også med blandt de 5 ansatte. Ved medarbej-

dere forstås både fuldtids- og deltidsansatte.  
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Som tillidsrepræsentant 
har man ret til, under 
hensyntagen til arbejdets 
tilrettelæggelse, i 
arbejdstiden at deltage  
i møder i lokale TR-fora.

”
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Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er  

enig heri, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. 

overenskomstgruppe pr. institution. Det bør man særligt 

overveje i forbindelse med sammenlægning af institutioner, 

hvor institu tionen fortsat er placeret på forskellige geografiske 

lokaliteter. 

Man kan stille op som TR, hvis man har haft mindst 6 må-

neders ansættelse i kommunen/regionen eller 9 måneders 

ansættelse i staten. Det tilstræbes, at valget sker for mindst 

2 år ad gangen. Der kan vælges 1 suppleant for hver tillids-

repræsentant. 

BF’s tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter vælges i novem-

ber/december måned for 2 år ad gangen. De kommunale til- 

lidsrepræsentanter vælges fra den 1. januar i ulige år, mens de  

statslige tillidsrepræsentanter vælges fra den 1. januar i lige år.  

Det er den afgående tillidsrepræsentant, der varetager afvik- 

lingen af valget og sørger for at indkalde forslag til kandidater.  

Såvel medlemmer som ikke-medlemmer skal gøres bekendt 

med valghandlingen, da ikke-medlemmer har stemmeret, 

men ikke selv kan vælges. Såfremt der vælges tillidsrepræsen-

tant midtvejs i perioden, skal valg alligevel foretages igen pr. 

1. januar ved det ordinære valg. Dog kan lokale regler i visse 

tilfælde også følges.

Bibliotekarforbundet anmelder skriftligt valget over for den 

pågældende arbejdsplads. Såfremt arbejdspladsen ønsker at 

gøre indsigelser mod valget, skal det ske inden 3 uger efter, 

at meddelelsen om valget er modtaget. Det er kun de for-

melle forhold, som arbejdsgiveren kan gøre indsigelser imod. 

Bibliotekarforbundets retningslinjer for TR-valg, stemmeret 

og opgaver findes i ”Bibliotekarforbundets retningslinjer for 

udøvelse af funktioner som tillidsrepræsentant”, som du kan 

finde på www.bf.dk. 

Regelgrundlag

De regler, som er omtalt i pjecen, er følgende: 

•		Aftale	om	tillidsrepræsentanter,	samarbejde	og	samar-

bejdsudvalg i kommunerne/regioner – afsnit A, §§ 1-12 

•		Rammeaftale	om	medindflydelse	og	medbestemmelse	i	

kommunerne/regioner kapitel 3, §§ 10-21  

•	Cirkulære	om	tillidsrepræsentanter	i	staten	m.v.	

Forhandlingsafdelingen

I Bibliotekarforbundets Forhandlingsafdeling er der ansat 

konsulenter, der bl.a. tager sig af rådgivning og vejledning 

omkring løn- og ansættelsesvilkår, når TR eller medlemmer 

kontakter afdelingen. Forhandlingsafdelingen kan også op-

tage forhandlinger med lokale arbejdsgivere, når der opstår 

problemer, som TR ikke kan løse, eller som TR ønsker Bibliote-

karforbundets medvirken til. 

Endvidere deltager afdelingen i overenskomstforhandlinger 

med de centrale arbejdsgiverparter (KL, Danske Regioner og 

Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen)).

Herudover forhandler afdelingen løn for samtlige biblioteksle-

dere og andre ledere (souschefer og mellemledere), der lokalt 

kan forhandle og indgå lønaftaler med tillidsrepræsentanten 

som modpart. 

Afdelingen er p.t. normeret på følgende måde:

Bruno Pedersen, Forhandlingschef 

e-mail: bp@bf.dk – dir. tlf.: 38 38 06 10

Rådgivning og forhandling på det kommunale og regionale 

område.
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Karin Madsen, Chefjurist 

e-mail: kvm@bf.dk – dir. tlf.: 38 38 06 16

Rådgivning og forhandling på det private, regionale og 

 kommunale område.

Lone Rosendal, Specialkonsulent 

e-mail: lr@bf.dk – dir. tlf.: 38 38 06 15

Rådgivning og forhandling på det kommunale og regionale 

område.

Helle Fridberg, Specialkonsulent 

e-mail: hf@bf.dk – dir. tlf.: 38 38 06 12

Rådgivning og forhandling på det kommunale og regionale 

område.

Ulla Thorborg, Specialkonsulent 

e-mail: ult@bf.dk – dir. tlf.: 38 38 06 17

Rådgivning og forhandling på det statslige ansættelses-

område.

Susanne Sørensen, Sekretær 

e-mail: sus@bf.dk – dir. tlf: 38 38 06 30

Sekretæropgaver. TR-kurser. Anmeldelse af tillidsrepræsentan-

ter og arbejdsmiljørepræ sentanter.

For øvrige arbejdsopgaver, se www.bf.dk under ”Medarbej-

dere”. 

Alle konsulenter på løn- og ansættelsesområdet indgår i afdelin-

gens telefonvagtordning på alle hverdage fra kl. 9 til 15 på tlf. 

38 88 22 33. Her er du meget velkommen til at stille spørgsmål 

– eller drøfte de forskellige problemer, som du måtte stå med.

Bibliotekarforbundets afdeling for Job og Kompetence tilby-

der karrierrerådgivning til alle BF’s medlemmer. Du kan altid 

henvise dine medlemmer til karriere@bf.dk eller direkte til:

Karriere- og kompetencekonsulent Nanna Berg

e-mail: nbe@bf.dk – dir. tlf.: 38 38 06 13

Brug Bibliotekarforbundet

Som tillidsrepræsentant har du en naturlig interesse i, at alle, 

der kan være medlem af Bibliotekarforbundet, også er det, 

idet man som TR og lokal BF-klub står meget stærkere, hvis 

man organiserer alle på arbejdspladsen. Her har du også en 

vigtig opgave. Nedenfor kan du se en række af de tilbud fra 

Bibliotekarforbundet, som du kan begrunde et medlemskab 

med over for ikke-medlemmer.

Som medlem af BF kan du få rådgivning og vejledning i 

forbindelse med f.eks.:

•	 Ansættelsesforhold	generelt

•	 Ansættelseskontrakter

•	 Lønforhandling

•	 Stillingsændring

•	 Uretmæssig	afskedigelse

•	 Sygdom,	fleksjob

•	 Seniorstillinger

•	 Konflikter	på	arbejdspladsen

•	 Kompetenceudvikling

•	 Arbejdsmiljøproblemer

•	 Karriererådgivning

•	 Jobsøgning.

Som medlem af BF kan du: 

•	 	Deltage	i	faglige	medlemsmøder,	konferencer,	kurser.	 

Se mere på i Kalenderen på www.bf.dk/kalender

•	 	Blive	medlem	af	en	eller	flere	af	Bibliotekarforbundets	

netværksgrupper

•	 	Deltage	i	Bibliotekarforbundets	årsmøder:	Generalforsam-

ling og Fagligt Landsmøde

•	 	Få	tilsendt	”Bibliotekarforbundets	fagmagasin	Perspektiv”,	

der udkommer 11 gange årligt

•	 	Benytte	Bibliotekarforbundets	website,	www.bf.dk,	hvor	

du løbende kan få oplysninger om Bibliotekarforbundets 

politiske arbejde, løn- og ansættelse, aktiviteter, jobsitua-

tionen samt få nyheder indenfor biblioteksverdenen
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•	 	Få	adgang	til	de	adgangsbeskyttede	sider	på	www.bf.dk	

med f.eks. lønstatistik

•	 	Abonnere	på	elektroniske	nyhedsbreve	og	deltage	i	debat-

fora på nettet – www.bf.dk/nyhedsbreve og www.bf.dk/

debat

•	 	Få	adgang	til	en	række	medlemstilbud	–	bl.a.	forsikringer	

til meget fordelagtige priser, rabatter gennem Forbrugs-

foreningen og psykologhjælp – www.bf.dk/medlemstil-

bud.

Som tillidsrepræsentant får du derudover:

•	 	TR-Nyhedsbreve	–	Bibliotekarforbundets	elektroniske	 

informationer til TR 

•	 TR-uddannelse	og	løbende	kompetenceudvikling

•	 Netværk	med	andre	tillidsrepræsentanter

•	 Mulighed	for	indflydelse	på	det	lokale	og	centrale	niveau.

Du er altid velkommen til at kontakte Bibliotekarforbundet. 

Kontakt os pr. telefon, brev, fax eller via e-mail. Find adresse 

og telefonnumre på side 2.
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