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Nedenfor følger afrapporteringen udført af Arbejdsgruppen om undersøgelse af vægtningen af 
indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne. 
 
Afrapporteringen er godkendt af hovedbestyrelsen og fremlægges på kongressen til orientering. 
 
Som bilag 4.1.1. vedlægges arbejdsgruppens spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 
tillidsrepræsentanter i forbundet om deres vurdering af status og synspunkter på vilkårene for og 
arbejdet som tillidsrepræsentant. Der vedlægges undersøgelsens resultater for forbundet som 
helhed. 
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1. Indledning 

 
På baggrund af et forslag fra foreningerne i region Syddanmark besluttede kongressen i 2014, at der 
i kongresperioden skulle iværksættes en undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem forbundet 
og foreningerne/sektionerne. I den forbindelse nedsatte hovedbestyrelsen i foråret 2015 en 
arbejdsgruppe til at stå for undersøgelsen. 
 
Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: 
 

1.1. Arbejdsgruppens kommissorium: 
 
Arbejdsgruppen skal beskrive og vurdere forbundets indsats over for TR’ere og medlemmer og 
fagforeningers og klubbers indsats over for medlemmer. 
 
Arbejdsgruppens delresultater både vedr. beskrivelse og vedr. vurdering forelægges 
forbundets repræsentantskabsmøder i 2016 og 2017 med henblik på drøftelse/dialog.  
 
Formålet er at opnå et så retvisende billede som muligt af den samlede indsats set i forhold til 
det samlede ressourceforbrug, idet forbundet ønsker en ressourcetildeling, der bedst 
understøtter medlemmers og TR’ers behov.  
 
Arbejdsgruppens arbejde skal give et retvisende billede samt belyse et evt. behov for en 
tilpasning af indsats, kontingentstruktur og ressourcer, således at den samlede indsats her og 
nu og i fremtiden er optimal, og forbundets samlede ressourcer bruges så optimalt som muligt. 
*  
 
Nedenstående er retningslinjer for forbundets samlede indsats og dermed for arbejdet: 
 Styrke organisationsprocenten  
 Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller 
 Styrke samarbejdet mellem TR og AMR 
 Styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne 
 Fokusere på aktiviteter, der udspringer af medlemsbehov og – ønsker, således at 

medlemmerne kan genkende sig selv og sin faglige og pædagogiske hverdag i 
forbundets, fagforeningers, sektioners og klubbers aktiviteter 

 Synliggøre forbundet 
 Sikre indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes arbejde 
 Styrke lærerprofessionen  

 
Første delresultat er en beskrivelse af forbunds og foreningers og klubbers indsats og 
ressourceforbrug i forhold til ovenstående 8 dotter.  
 
Andet delresultat er en vurdering af indsats og ressourceforbrug i forhold til ovenstående 8 
dotter. 
Gruppens 1. delresultat skal forelægges HB foråret 2016 og 2. delresultat foråret 2017. 
Gruppens samlede arbejde skal foreligge senest primo august 2017. 
 
*Fusionsudvalgets arbejde vedr. forbundets kontingentstruktur i relation til forbundets 
ressourceforbrug i forhold til sektioner og foreninger indgår som grundlag for gruppens 
arbejde. Desuden indgår de analyser, som blev forelagt kongressen i 2011 under 
dagsordenspunkt 4. Evalueringer i henhold til fusionsgrundlaget bilag 7 – konkret punkt 4.2. 
Evaluering af frikøb og 4.3. kontingentstruktur. 
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1.2. Arbejdsgruppens medlemmer 

 
Arbejdsgruppen består af i alt 8 medlemmer: 2 medlemmer fra hovedbestyrelsen, 1 medlem 
udpeget af foreningerne i region Syddanmark (Sydregionen) samt yderligere 5 TR og 
foreningsformænd. 4 medlemmer er fra foreningsområdet og 4 medlemmer er fra sektionsområdet. 
  
Efter det første møde i arbejdsgruppen d. 19. august 2015 blev halvdelen (4 ud af 8) af 
arbejdsgruppens medlemmer udskiftet af forskellige årsager. Arbejdsgruppen har fra januar 2016 
bestået af følgende medlemmer: 
 
Peter Ølgaard:  Formand for arbejdsgruppen, medlem af hovedbestyrelsen, 

foreningsformand og fællestillidstillidsrepræsentant på Aarhus Tech 
 
Jan Andreasen:  Næstformand i arbejdsgruppen, medlem af hovedbestyrelsen, formand 

for sektionen for ungdomsskolelærere 
 
Finn Ejlersen:  Foreningsformand og TR på Svendborg Erhvervsskole 
 
Thea Lund Holst: TR på Sprogcenter Midt Horsens 
 
Henrik Dyrby Mogensen: Foreningsformand og tillidsrepræsentant på ZBC og medlem af E-

udvalget 
 
Torben Michelsen: Foreningsformand på og tillidsrepræsentant på Tradium 
 
Søren Janns:  TR på produktionsskolen KUBA 
 
Annette Dalmose:  TR-suppleant og tidligere TR på AOF Center Fyn-Svendborg, og medlem 

af sektionsbestyrelsen for ansatte ved oplysningsforbund og 
daghøjskoler. 

 
2. Redegørelse for arbejdsgruppens arbejde. 
 
Arbejdsgruppen har i alt afholdt 10 møder i perioden august 2015 til og med september 2017. 
 
Arbejdsgruppen har grundigt undersøgt den centrale opgavevaretagelse og undersøgt TR’s opgaver 
og vilkår. 

En undersøgelse af det lokale ressourceforbrug ville indebære, at TR’erne skulle sættes til at tælle 
timer og udfylde skemaer over tidsanvendelsen i det lokale arbejde. Arbejdsgruppen har vurderet, 
at en sådan undersøgelse og beskrivelse ikke har kunnet realiseres. Arbejdsgruppen har vurderet, at 
det giver mest mening at se på, hvad ressourcerne bruges til indholdsmæssigt, dvs. en kvalitativ 
beskrivelse af indsatsen.  

Arbejdsgruppen har ligeledes vurderet, at det ikke ville give meget mening at forsøge at sætte 
kroner og øre eller tælle arbejdstimer i sekretariatet, af følgende grunde: 

 Dels fordi de forskellige aktiviteter og indsatser ift. de 8 dotter i kommissoriet ikke kan 
adskilles. De forskellige indsatser opfylder for det meste flere af de 8 dotter.  
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 Dertil kommer, at ressourcepresset/arbejdstimer i sekretariatet skifter. Indsatser ift. 
bestemte dotter kan være mere ressourcekrævende i nogle perioder, mens det i andre 
perioder er andre indsatser, der trækker meget på ressourcerne. Så en optælling af 
arbejdstimer i en konkret periode vil kun give et øjebliksbillede af ressourceforbruget. 

 
Arbejdsgruppen har også vurderet, at der ikke er grund til at gentage den undersøgelse af 
kontingentstrukturen, der blev behandlet på kongressen i 2011. Undersøgelsen gik kort ud på at 
undersøge, om kontingentstrukturen i form af et grundkontingent for alle almindelige medlemmer 
og et centralt suppleringskontingent for sektionerne og Uddannelseslederne var rimeligt ift. dels 
foreningernes og dels sektionernes og Uddannelsesledernes træk på forbundets ressourcer.  
Arbejdsgruppen vurderer, at en ny undersøgelse ikke vil give et andet resultat. Men dertil kommer 
også de metodiske problemer forbundet med en sådan undersøgelse: 

 Også her er der de samme metodiske problemer forbundet med at tælle arbejdstimer, som 
nævnt ovenfor. I nogle perioder er der et stort ressourceforbrug til indsatser, der særlig 
vedrører foreningsområdet, mens der i andre perioder er et stort ressourceforbrug, der 
særlig vedrører sektionsområdet 

 Dertil kommer, at det ofte ikke giver mening at opdele indsatserne på henholdsvis foreninger 
og sektioner. Eksempelvis vil en sprogcenteroverenskomst med en privat aktør bane vejen 
for en AMU- og EUD-overenskomst med den samme private aktør og omvendt (jf. 
beskrivelsen heraf i den skriftlige beretning). 

 
Nedenfor følger en oversigt over de materialer, der har været behandlet på arbejdsgruppens møder: 
 

 Kommissorium for arbejdsgruppen 
 Sydregionens kongresforslag om undersøgelsen  
 Hovedbestyrelsens (HBs) ændringsforslag om undersøgelsen, der blev besluttet på 

kongressen 
 1 + 1 + 1 = 1 
 HBs analyse af kontingentstrukturen udsendt til kongressen i 2011 
 Analyse af kontingentstrukturen – HB-bilag d. 15. juni 2011  
 HBs evaluering af HB-medlemmernes frikøb udsendt til kongressen i 2011  
 Forslag til analyser 
 Forslag til mødeplan-køreplan for arbejdsgruppens arbejde frem til sommeren 2016 

vedlægges 
 Statistik over TR-udskiftningen 
 Indstilling om TR-uddannelsen på HB-mødet d. 25. – 26. august 2009 
 Beslutning om TR-uddannelsen på HB-mødet d. 25. – 26. august 2009 
 Beskrivelse af TR-uddannelsen 
 Møder og aktiviteter for TR i sektioner og foreninger 
 Forhandlingsenhedens oplæg og bilag 
 Oversigt over arbejdsfordelingen i forhandlingsenheden 
 Oversigt over møder på sektions- og foreningsområdet 
 Bilag til kongressen i 2014 om sager og forhandlingsmøder m.v. 
 Bilag til HB december 2015 om afskedigelser på EUD-området 
 Kommunikationsenhedens arbejdsopgaver 
 Beskrivelse af stabsfunktionens arbejdsopgaver 
 Hovedbestyrelsens køreplan for kongresforberedelsen 
 Sekretariatets opgave- og bemandingsplan for afvikling af kongressen 
 Drejebog for afviklingen af kongressen 
 Opgaveoversigt for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed 
 Ansvarsområder i Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed 
 Case – arbejdet med finansloven 
 Case – politikudvikling 
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 Case – uddannelsespolitisk indsats ift. EUD 
 Oversigt over afholdte HB-møder i 2015 (ordinære møder, ekstraordinære møder, 

temadage og seminar) 
 HB-mødeplan for 2016 
 Et eksempel på en HB-dagsorden: HB-dagsordenen d. 26. – 27.01.2016 
 HBs årshjul 
 Listen over HB-medlemmernes politiske ansvarsområder 
 Oversigt over HB-høringer i 2015 og 2016 
 Oversigt over HB-medlemmer i HB-nedsatte udvalg og arbejdsgrupper 
 Forbundets repræsentantionsliste 
 Et eksempel på en dagsorden i daglig ledelse 
 En oversigt over HB-medlemmernes deltagelse i forbundets interne møder, hvor de 

deltager helt eller delvist som HB-medlemmer 
 HBs evaluering af HB-medlemmernes frikøb på kongres 2011 
 TR-rollen på VUC 
 TR-rollen på erhvervsskoler og AMU-centre 
 E-udvalgets undersøgelse af TRs vilkår 

 
Der har desuden været mundtlige oplæg fra dels HB-medlemmer (de to HB-medlemmer i 
arbejdsgruppen samt to inviterede HB-medlemmer) om HB’s arbejde, dels arbejdsgruppens 8 
medlemmer om det lokale arbejde, dels 2 sektionsformænd om sektionernes arbejde (1 
sektionsformand fra arbejdsgruppen samt 1 inviteret sektionsformand) og dels de 5 enheder i 
sekretariatet om sekretariatets opgaver. Det drejer sig om følgende oplæg: 

 Oplæg fra 4 HB-medlemmer (formanden og næstformanden i arbejdsgruppen samt to 
inviterede HB-medlemmer) om arbejdet i HB. Det gælder HBs opgave med at træffe 
beslutninger om forbundets politik, indsatser der understøtter forbundets politik, 
principielle spørgsmål der forelægges HB, forbundets økonomi mm. Derudover er der HB-
medlemmernes ansvarsområder, opgaver med at komme ud og mødes med TR og 
medlemmer, repræsentere forbundet i forskellige sammenhænge, skrive læserbreve, 
samt vilkårene for HB-medlemmernes arbejde. 

 Oplæg fra arbejdsgruppens 8 medlemmer om det lokale arbejde. Det gælder tiden til TR-
arbejdet, muligheder for tjenestefrihed til deltagelse i TR-uddannelse, samarbejdet og 
relationerne til ledelsen, SU-arbejdet, formulere sig ift. skolens strategi og 
pædagogikken, samarbejdet med TR-suppleanten samt den øvrige klub-
/foreningsbestyrelse, samt medlemskontakten, medlems-/klubmøder og hvervning af 
medlemmer til forbundet, og samspillet med forbundet centralt 

 Oplæg fra 2 sektionsformænd (næstformanden i arbejdsgruppen samt 1 inviteret 
sektionsformand) om sektionernes arbejde og økonomi. Det gælder den enkelte sektions 
indsatser og arrangementer ift. sektionens egne TR bla. om TR’s rolle ift. de lokale 
forhandlinger, arrangementer/kurser for sektionens medlemmer (i nogle sektioner), 
udviklingen inden for skoleformen og de udfordringer det giver. Desuden sektionernes 
økonomi, hvor den enkelte sektions egne aktiviteter og frikøb finansieres dels af det 
centrale suppleringskontingent (fælles for alle sektionerne) og dels den enkelte sektions 
eget kontingent. 

 Administrativ enheds arbejdsopgaver med oplæg om medlemsadministration og 
kontingentopkrævning, og med særligt fokus på lockoutens betydning herfor 

 Forhandlingsenhedens opgaver med uddybende oplæg om TR-udskiftningen, TR-
uddannelsen og TR-møderne, OK-forløb fra forberedelse til afslutning, 
sekretæropgaverne ift. sektionerne og E-udvalget, arbejdsmiljø, betjening af TR og 
medlemmer på sektions- og foreningsområdet, og sociale sager 

 Kommunikationsenhedens opgaver med uddybende oplæg om forbundets pressearbejde, 
det journalistiske arbejde med at finde og skrive de gode historier, og arbejdet med 
hjemmesiden – både den daglige opdatering og udvikling af hjemmesiden, det grafiske 
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arbejde med den pæne opsætning af konferenceprogrammer/PP-oplæg til møder mm., 
distributørkontakten, annoncearbejdet samt forbundets nye kommunikationsstrategi 

 Stabsfunktionens arbejdsopgaver med case-oplæg om salplanlægning for kongressen, 
gæsteplanlægning for kongressen, planlægning og afvikling af HB-møderne, forbundets 
kursus- og konferencevirksomhed, samt HR-arbejdet i forbundets sekretariat 

 Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed med case-oplæg om finanslovsarbejdet, 
politikudvikling og den uddannelsespolitiske indsats ift. EUD-området 

 
Derudover har arbejdsgruppen gennemført og behandlet en spørgeskemaundersøgelse blandt 
samtlige tillidsrepræsentanter i forbundet om deres vurdering af status og synspunkter på vilkårene 
for og arbejdet som tillidsrepræsentant. Undersøgelsens resultater for forbundet som helhed er 
præsenteret som bilag til afrapporteringen. Desuden anvendes undersøgelsens hovedresultater i 
selve afrapporteringen. 
 
Endelig har arbejdsgruppen fremlagt delresultater på 2 repræsentantskabsmøder, henholdsvis d. 26. 
maj 2016 og d. 19. april 2017. På repræsentantskabsmødet d. 26. maj 2016 blev der gennemført et 
gruppearbejde, og referaterne af gruppearbejdet er indgået i arbejdsgruppens arbejde. 
 
Forinden fremlæggelsen af delresultaterne på de to repræsentantskabsmøder og fremlæggelsen af 
den endelige afrapportering på kongressen har arbejdsgruppen udarbejdet indstillinger til HB mhp. 
beslutning/godkendelse. 
 
3. Forbundets kontingentstruktur – hvorfor er der forskel på foreningernes og 

sektionernes kontingenter 
 
Undervejs er arbejdsgruppen blevet opmærksomme på, at der er et behov for at få synliggjort 
forbundets kontingentstruktur og forklare, hvorfor der er forskel på foreningernes og sektionernes 
kontingenter. 
 
Medlemmerne på foreningsområdet betaler både grundkontingent samt kontingent til deres egen 
forening. 
 
Medlemmerne på sektionsområdet betaler både grundkontingent, centralt suppleringskontingent 
samt kontingent til deres egen sektion.  
 
Som det kan ses af skemaet nedenfor svinger den samlede kontingentbetaling på foreningsområdet 
mellem 435 kr. og 540 kr. om måneden. Sektionernes samlede kontingentbetaling ligger mellem 
548 kr. og 592 kr. om måneden, hvilket er højere end på foreningsområdet. 
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TABEL. Oversigt over foreningers og sektioners kontingentbetaling 
 
Foreningers kontingentbetaling  Sektioners kontingentbetaling 

 
Samlet kontingent 
 
Fra 435 – 540 kr. 

 Samlet kontingent: 
 
Fra 548 – 592 kr. 
 

  Sektionskontingenter 
 
Fra 25 – 69 kr. 
 

Foreningskontingenter 
 
Fra 0 – 105 kr. 
 

 Centralt suppleringskontingent 
 
88 kr. 

Grundkontingent  
 
 
435 kr. 
 

 Grundkontingent  
 
 
435 kr. 

 
 
Det centrale suppleringskontingent går til at finansiere en række ekstraudgifter forbundet med 
sektionsstrukturen. Det er især: 
 

 Sekretariatet er hovedansvarlige for medlemsbetjeningen og sagsbehandlingen for 
sektionernes medlemmer 
 

 Frikøb af sektionsformændene til organisationsarbejde  
 

 Finansiering og sekretariatsbetjening af TR-møder og bestyrelsesmøder i sektionerne 
 
På kongressen i 2011 blev der fremlagt en analyse af kontingentstrukturen. I analysen blev det 
konkluderet, at kontingentstrukturen så rimelig ud ift. henholdsvis foreningernes og sektionernes 
træk på forbundets ressourcer.  
 
 
4. Overvejelser 
 
Et øget lokalt pres på TR’erne medfører også et øget behov for støtte til det lokale niveau i 
organisationen. Derfor har arbejdsgruppen bla. haft meget fokus på vilkårene for det lokale arbejde.  

Noget af diskussionen handler om de ressourcer, der er til rådighed for det lokale arbejde.  

Der er 3 kilder til finansiering og støtte til det det lokale arbejde: 
 

 Der er tiden til at varetage hvervet som tillidsrepræsentant. Det er arbejdsgiver, der skal 
betale tiden til TR-hvervet.  

 
En forøgelse af tiden til TR-arbejdet indebærer: 
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- Der skal være mere støtte fra forbundet for at få mere tid til TR-arbejde 

- Der skal være bedre lokal opbakning fra medlemmerne til kampen for mere TR-tid 

 
 Så der foreningskontingent og sektionskontingent. Både foreninger og sektioner fastsætter 

selv deres egne kontingenter. Det er ud af sektionskontingentet, at sektionerne yder støtte til 
det lokale arbejde – bla. i form af tilskud til klubberne. 

Ved at hæve kontingentet kan man skaffe flere midler til det lokale arbejde i foreningerne og 
sektionerne. Denne løsning forudsætter medlemsopbakning til kontingentstigninger og dialog 
med medlemmerne om deres behov for mere støtte til det lokale arbejde. 

 
 Desuden er der bistand fra forbundet til at støtte op om det lokale arbejde. Det kan være TR-

uddannelse, hjemmesiden, rådgivning og sagsbehandling fra sekretariatets side. Denne 
bistand er finansieret af dels grundkontingentet for alle medlemmer og dels det centrale 
suppleringskontingent for sektionernes medlemmer. 

 
Denne løsning indebærer dialog og information om behov for støtte til det lokale arbejde 
mellem forbundet centralt og det lokale niveau 

 
I det følgende afsnit om Tillidsrepræsentantundersøgelsens hovedresultater vil bla. de 3 kilder til 
finansiering og støtte til det lokale arbejde blive belyst nærmere.  
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5. Hovedresultater - spørgeskemaundersøgelsen blandt samtlige tillidsrepræsentanter i 

forbundet om deres vurdering af status og synspunkter på vilkårene for og arbejdet 
som tillidsrepræsentant. 

 
 

5.1. Tiden til tillidsrepræsentantarbejdet 
 
En vigtig kilde til finansiering og støtte til det lokale arbejde er tiden til tillidsrepræsentantarbejdet. 
 
I undersøgelsen i januar spurgte vi bla. tillidsrepræsentanterne om, hvordan vilkårene mht. tid til 
TR-arbejdet har udviklet sig over de sidste par år. 
 
Tillidsrepræsentanterne kunne vælge mellem fire svarmuligheder: 
 Tiden er blevet forøget 
 Tiden er uændret 
 Tiden er blevet mindre 
 Ved ikke 
 
Fordelingen af svarene på de svarmuligheder fremgår af grafen nedenfor. 
 
Det fremgår af grafen nedenfor, at lidt over en trediedel af tillidsrepræsentanterne – ialt 35,3 % - 
svarer, at tiden er blevet mindre.  
 
9,1 % af tillidsrepræsentanterne svarer, at tiden er blevet forøget, mens 41,1 % af 
tillidsrepræsentanterne svarer, at tiden er uændret.  
 
Men som tillidsrepræsentant kan man derudover også være presset på tiden på anden vis, hvis 
opgaverne er blevet mere vanskelige at varetage. Eksempelvis har lov 409 markant ændret 
spillereglerne for forhandling og fastsættelse af lærernes arbejdstid – og i forlængelse heraf kan 
ledelsen være vanskeligere at forhandle med efter lov 409. 
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5.2. Forenings- og sektionskontingenter 
 
En anden vigtig kilde til finansiering af det lokale arbejde er foreningernes og sektionernes 
kontingenter. 
 
Som man kan se af tabellen nedenfor, er der en stor variation i kontingenterne – både mellem 
foreningerne indbyrdes og sektionerne indbyrdes. I oversigten nederst over sektionernes 
kontingenter er også medtaget det centrale suppleringskontingent. 
 
Oplysninger om sektionernes kontingenter har arbejdsgruppen i kraft af, at det er sekretariatet, der 
opkræver sektionernes kontingenter. 
 
Oplysningerne om foreningernes kontingenter stammer fra spørgeskemaundersøgelsen i januar, 
hvor vi bla. spurgte foreningsformændene om størrelsen på foreningskontingentet. 
 
46,1 % - altså næsten halvdelen – svarede, at kontingentet ligger på 60 kr. eller mindre om 
måneden. 32,6 % af foreningerne – dvs. næsten en trediedel - har et kontingent på mellem 61-75 
kr. Ca. 10 % af foreningerne har et kontingent på mellem 76 kr. og 90 kr. om måneden og lidt over 
10 % har et kontingent på mellem 91 kr. – og 105 kr. om måneden. 
 
Det fremgår af oversigten, at medlemmerne af sektionerne samlet set betaler mere i kontingent end 
medlemmerne af foreningerne. Det hører dog med til billedet, at nogle foreninger har valgt at 
nedsætte deres lokalkontingent, mens forbundet har opkrævet konfliktkontingent. 
 
Det er ud af sektionernes egne kontingenter, at sektionerne yder tilskud til det lokale klubarbejde 
eller det regionale arbejde i sektionerne. 
 
 
TABEL. Oversigt over foreningernes og sektionernes kontingenter. 
 
Foreningernes kontingenter pr. måned – spørgeskemaundersøgelsen – 43 besvarelser 

46,5 % af foreningerne (20 stk.) 60 kr. eller 
mindre 

32,6 % af foreningerne (14 stk.) 61 – 75 kr. 

9,3 % af foreningerne (4 stk.) 76 – 90 kr. 

11,6 % af foreningerne (5 stk.) 91 – 105 kr. 
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Sektionernes kontingenter pr. måned 

Sektion Centralt  
Supplerings-

kontingent 
 

Sektionskontingent Kontingent ialt 

Oplysningsforbund og 
daghøjskoler 

88 kr. 25 kr. 113 kr. 

Produktionsskolelærere 88 kr. 44 kr. 132 kr. 

Vejledere og konsulenter  88 kr. 50 kr. 138 kr. 

VUC-lærere 88 kr. 50 kr. 138 kr. 

Ungdomsskolelærere 
 

88 kr. 60 kr. 
(sektion+landsklub) 

148 kr. 

Lærere i dansk som andetsprog 88 kr. 54- 69 kr. 
(afhængig af 

region) 

132 – 157 kr. 

 
5.3. Bistand fra forbundet centralt til at støtte op om det lokale arbejde – 

tillidsrepræsentanternes brug heraf 
 
En tredie vigtig kilde til finansiering og støtte til det lokale er bistand fra forbundet til at støtte op om 
det lokale arbejde. Det kan være TR-uddannelse, hjemmesiden, rådgivning og sagsbehandling fra 
sekretariatets side mm. Denne bistand er finansieret af dels grundkontingentet for alle medlemmer 
og dels det centrale suppleringskontingent for sektionernes medlemmer. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen blev tillidsrepræsentanterne stillet det spørgsmål, om de brugte 
forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til at få inspiration, input eller støtte til de lokale 
forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
Tillidsrepræsentanterne kunne vælge mellem følgende svarmuligheder: 
 Ja, i høj grad 
 Ja, i nogen grad 
 Ja, men i mindre grad 
 Nej 
 Ved ikke 
 
I tabellen nedenfor er der en oversigt over, hvor stor en andel af tillidsrepræsentanterne, der svarer 
enten ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad” – både for tillidsrepræsentanterne som samlet gruppe 
og for henholdsvis det samlede foreningsområde og det samlede sektionsområde.  
 
Undersøgelsen viser, at tillidsrepræsentanterne bruger forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til 
at få inspiration, input eller støtte til de lokale forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
Det gælder især aktiviteter og tilbud, som tillidsrepræsentanterne forventes at bruge, såsom 
hjemmesiden (TR-håndbogen), TR-uddannelse o. lign., TR-posten samt information og rådgivning 
mm. fra sekretariatet. Bla. svarer 73 % af tillidsrepræsentanterne, at de enten i høj grad eller nogen 
grad bruger forbundets TR-uddannelse, TR-kurser og TR-møder o. lign. 
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Undersøgelsen viser også, at TR’erne på sektionsområdet bruger forbundets aktiviteter og tilbud 
mere end TR’erne fra foreningsområdet. Hvis vi igen tager eksemplet med TR-uddannelsen, TR-
kurserne og TR-møderne, så svarer 78 % af TR’erne fra sektionerne mod 64 % af TR’erne fra 
foreningerne, at de i høj grad eller i nogen grad bruger TR-uddannelsen mm.  
 
Tilsvarende tendenser gør sig gældende i besvarelserne af spørgsmål 8 i undersøgelsen, hvor 
TR’erne blev spurgt om de bruger forbundets aktiviteter og tilbud til at hente vejledning og 
argumenter, når de skulle have uorganiserede og ”fejlorganiserede” kolleger meldt ind i forbundet. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen – spørgsmål 7: Bruger du forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til 
at få inspiration, input eller støtte til de lokale forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
 
Aktivitet/tilbud fra forbundet 
 

Andel TR, der svarer: 
‐ Enten ”Ja, i høj grad”  
‐ Eller ”Ja, i nogen grad” 
 

 Alle TR TR i 
sektionerne 
 

TR i 
foreningerne 

Hjemmesiden 
 

80 % 78 % 82 % 

TR-uddannelse, TR-kurser og TR-møder 
 

73 % 78 % 64 % 

TR-posten 
 

68 % 70 % 66 % 

Information, rådgivning mm. fra sekretariatet 
 

58 % 61 % 53 % 

Gennemsnit af TR’s brug af: 
‐ Medlemsposten 
‐ Kontakt med HB-medlemmer + 

sektionsformænd  
‐ Arrangementer om uddannelsespolitik og 

pædagogik  
‐ Indsats ift. presse og Christiansborg 
‐ Uddannelsesbladet 
‐ Forbundet på de sociale medier 

 

35 % 37 % 30 % 

 
 

5.4. Tillidsrepræsentanternes foretrukne sparringspartnere 
 
I spørgeskemaundersøgelsen blev tillidsrepræsentanterne også spurgt om, hvem der var deres 
foretrukne sparringspartner i forbindelse med forskellige emner.  
 
Emnerne var følgende: 

 Lokal lønforhandling 
 Lokal forhandling/drøftelse af arbejdstid 
 SU/personalepolitik 
 Arbejdsmiljø 
 Personale eller tjenstlige sager 
 Forståelse og fortolkning af overenskomst, eller overenskomstbrud 
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 Arbejdspladsens pædagogiske arbejde 
 Forberedelse af medlemsmøder/klubmøder 
 Få uorganiserede/fejlorganiserede til at melde sig ind i forbundet 
 Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse 

 
Sparringspartnerne, som TR kunne vælge mellem ud for de enkelte emner var følgende: 

 TR-suppleanten 
 Andre TR/FTR (foreningsformand) på arbejdspladsen 
 TR-netværket (sektionen, foreningsregionen) 
 AMR 
 Sekretariatet 
 HB-politikere/sektionsformænd 
 TR fra andre faglige organisationer (B-siden) 

 
Man kunne vælge at angive 1-2 foretrukne sparringspartnere. 
 
Undersøgelsen viser, at TR’erne i varierende grad benytter sig af mange forskellige 
sparringspartnere. Der er dog også forskel på, hvem TR’erne bruger som sparringpartnere på 
henholdsvis sektions- og foreningsområdet. De særkørsler, som arbejdsgruppen har fået foretaget, 
viser følgende tendenser: 

 TRS og AMR er vigtigere sparringspartnere på sektionsområdet end på foreningsområdet.  
Forskellen på brugen af TRS som foretrukken sparringspartner findes især under følgende 
emner: 
- Lokal lønforhandling: 34 % på sektionsområdet og 21 % på foreningsområdet 
- SU/personalepolitik: 32 % på sektionsområdet og 21 % på foreningsområdet 
- Personale-/tjenstlige sager: 28 % på sektionsområdet og 18 % på foreningsområdet 
- Arbejdspladsens pædagogiske arbejde: 36 % på sektionsområdet og 23 % på 

foreningsområdet 
Forskellen på brugen af AMR som foretrukken sparringspartner findes især under følgende 
emner: 
- Arbejdsmiljø: 68 % på sektionsområdet og 61 % på foreningsområdet 
- SU/personalepolitik: 39 % på sektionsområdet og 17 % på foreningsområdet 
- Arbejdspladsens pædagogiske arbejde: 28 % på sektionsområdet og 12 % på 

foreningsområdet 
- Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse: 24 % på sektionsområdet og 10 % på 

foreningsområdet 
- Forberedelse af medlemsmøder/klubmøder: 21 % på sektionsområdet og 11 % på 

foreningsområdet 
- Lokal drøftelse/forhandling af arbejdstid: 17 % på sektionsområdet og 5 % på 

foreningsområdet 
- Lokal lønforhandling: 16 % på sektionsområdet og 5 % på foreningsområdet 
- Personale-/tjenstlige sager: 16 % på sektionsområdet og 6 % på foreningsområdet 
Det er værd at bemærke, at udover arbejdsmiljø, samt SU og personalepolitik, som AMR 
naturligt vil involveres i, så bruger især sektionerne AMR til andre spørgsmål som ligger 
udenfor AMR’s traditionelle opgaveportefølje 

 Andre TR/FTR (foreningsformand) på arbejdspladsen samt TR fra andre forbund bruges i 
højere grad som foretrukne sparringspartnere på foreningsområdet end sektionsområdet. 
Forskellen på brugen af andre TR/FTR på arbejdspladsen er markant inden for alle emner: 
- Under de fleste emner er andre TR/FTR på arbejdspladsen en af de foretrukne 

sparringspartnere for minimum 60 % af TR’erne på foreningsområdet. Afhængigt af emne 
er andre TR/FTR på arbejdspladsen den foretrukne sparringspartner for mellem 48 % og 
66 % på foreningsområdet 
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- På sektionsområdet varierer andre TR/FTR på arbejdspladsen som foretrukne 
sparringspartnere afhængigt af emne – det svinger mellem 10 % og 22 % på 
sektionsområdet. 

TR fra andre faglige organisationer er ikke blandt de vigtigste sparringspartnere for 
forbundets TR, men tendensen er, at de er vigtigere på foreningsområdet end 
sektionsområdet. Det gælder inden for følgende emner: 
- Lokal lønforhandling: 18 % på foreningsområdet og 9 % på sektionsområdet 
- SU/personalepolitik:  18 % på foreningsområdet og 10 % på sektionsområdet  
- Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse 

 
Forskellene i brug af foretrukne sparringspartnere mellem sektions- og foreningsområdet afspejler 
forskellene på arbejdspladserne. På sektionsområdet er der relativt små arbejdspladser og det mest 
almindelig er, at der kun er 1 TR, og denne TR har så brug for TRS og AMR som deres lokale 
sparringspartnere. På foreningsområdet er der relativt store arbejdspladser med normalt to eller 
flere TR på arbejdspladsen og der er ofte også andre organisationer med TR, så derfor er brug af 
andre TR/FTR på arbejdspladsen samt TR fra andre organisationer som foretrukne sparringspartnere 
mere udbredt på foreningsområdet end sektionsområdet, mens de ikke har det samme behov som 
sektionsområdet for at bruge TRS og AMR som foretrukne sparringspartnere. 
 
Mht. brugen af TR-netværket er der en lille tendens til, at flere på foreningsområdet end 
sektionsområdet har TR-netværket som foretrukken sparringspartner. 
 
I tabellen nedenfor er der en sammenligning af henholdsvis sektionsområdet og foreningsområdet i 
brugen af sekretariatet som foretrukken sparringspartner. 
 
Inden for nogle emner er det mest sektionerne, der har sekretariatet som foretrukken 
sparringspartner. Det gælder bla. sparring om personalesager og tjenstlige sager – 59 % af 
sektionernes TR mod 54 % af foreningernes TR har sekretariatet som foretrukken sparringspartner.  
 
Inden for andre emner er det mest foreningernes TR, der har sekretariatet som foretrukken 
sparringspartner. Det gælder bla. spørgsmålet om forståelse, fortolkning og brug på overenskomst, 
hvor 73 % af foreningernes TR mod 64 % af sektionernes TR har sekretariatet som fortrukken 
sparringspartner. 
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TABEL. Sektionernes og foreningernes brug af sekretariatet som sparringspartner 

 Sektioner 
% 

Foreninger 
% 

Emner, hvor sektionerne i højere grad end foreningerne har 
sekretariatet som foretrukken sparringspartner 

  

Personale-/tjenstlige sager 59 % 54 % 
Lokal forhandling/drøftelse af arbejdstid 38 % 27 % 
Lokal lønforhandling 35 % 21 % 
Få uorganiserede/fejlorganiserede indmeldt i forbundet 21 % 15 % 
Arbejdsmiljø 14 % 9 % 
   
Emner, hvor foreningerne i højere grad end sektionerne har 
sekretariatet som foretrukken sparringspartner 

  

Forståelse/fortolkning/brud på overenskomst 64 % 73 % 
SU, personalepolitik 18 % 22 % 
Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse 12 % 16 % 
Forberedelse af medlemsmøder/klubmøder o. lign 10 % 12 % 
Arbejdspladsens pædagogiske arbejde   7 % 11 % 

 

 
5.5. Sammenhænge mellem på den ene side TR’ernes brug af forbundets aktiviteter 

og tilbud og på den anden side TR-tid og foreningskontingent. 
 
I undersøgelsen har arbejdsgruppen set på, om der kunne være en sammenhæng mellem på den 
ene side TR’ernes brug af forbundets aktiviteter og tilbud på den ene side og på den anden side TR-
tiden og for foreningernes vedkommende foreningskontingentet. 
 
Arbejdsgruppen var interesserede i at finde ud af, om tillidsrepræsentanter samt foreninger med 
relativt lille TR-tid og lavt foreningskontingent kompenserede for deres mindre lokale ressourcer ved 
at have et relativt højere forbrug af forbundets aktiviteter og tilbud. 
 
Arbejdsgruppen fandt imidlertid den modsatte tendens. De tillidsrepræsentanter der i forvejen har 
mest tid til rådighed for TR-arbejdet, og de foreninger med de højeste kontingenter, er også dem, 
der mest bruger forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til at få inspiration, input eller støtte til 
de lokale forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
Nedenfor er der en tabel med et par eksempler på, hvor der især er en sammenhæng mellem TR-
tiden på den ene side og brugen af forbundets aktiviteter og tilbud på den anden side. 
 
F. eks. svarer 80 % af TR’erne, at de i høj grad eller i nogen grad bruger forbundets hjemmeside. 
Ser man på mængden af TR-tid pr. ansat, så er tallet for TR’er med 5 timer årligt eller mindre 74 % 
og for TR’er med mere end 5 timer årligt pr. ansat på 84 %. 
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Aktivitet/tilbud fra forbundet 
 

Andel TR, der svarer: 
‐ Enten ”Ja, i høj grad”  
‐ Eller ”Ja, i nogen grad” 
 
Alle TR 
 

TR fordelt på årlig TR-tid  
 
Op til 5 t/år pr. 
ansat 
 

Over 5 t/år pr. 
ansat 

Forbundets møder, kurser og 
konferencer om 
uddannelsespolitik og pædagogik 
 

48 % 41 % 53 % 

Hjemmesiden 
 

80 % 74 % 84 % 

 
 
Tendensen er dog mere udpræget, når det handler om foreningernes kontingenter og 
foreningsformændenes brug af forbundets aktiviteter og tilbud. 
 
I tabellen nedenfor er der en oversigt med eksempler på, hvor der især er den sammenhæng, at jo 
højere foreningskontingent, jo mere bruger foreningsformanden forbundets aktiviteter og tilbud. 
 
Eksempelvis er der foreningernes brug af forbundets TR-uddannelse o. lign., hvor 74 % af 
foreningsformændene i høj grad eller i nogen grad bruger forbundets TR-uddannelse o. lign. For 
foreninger med et kontingent på 60 kr. eller derunder er tallet lavest på 60 %. For foreninger med 
et kontingent på mellem 61 – 75 kr. stiger tallet til 92 % og falder en anelse til 86 % for foreninger 
med et kontingent på mellem 71 – 105 kr. Hovedtendensen er, at foreninger med 60 kr. i 
kontingent og derunder bruger forbundets TR-uddannelse o. lign. markant mindre end foreninger 
med et kontingent på 61 kr. og derover. 
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TABEL. Sammenhængen mellem foreningsformændenes brug af udvalgte aktiviteter og tilbud fra 
forbundet (jf. spørgsmål 7 i undersøgelsen) og størrelsen på deres lokalkontingent 

 
 
 
 
Aktivitet/tilbud fra forbundet 
 

Andel foreningsformænd, der svarer: 
‐ Enten ”Ja, i høj grad”  
‐ Eller ”Ja, i nogen grad” 
 

Alle 
forenings-
formænd 
 

Foreningsformænd fordelt på 
kontingentsatser 
Op til 60 kr. 61 – 75 kr. 75-105 kr. 

Information, rådgivning og 
besøg fra sekretariatet 
 

69 % 55 % 83 % 86 % 

TR-grunduddannelse, TR-
temakurser, andre TR-kurser 
og –møder 
 

74 % 60 % 92 % 86 % 

Forbundets møder, kurser og 
konferencer om 
uddannelsespolitik og 
pædagogik 
 

41 % 30 % 50 % 71 % 

 
Bemærk – tallene kan ikke sammenlignes med tallene for foreningsområdet som helhed ovenfor, da 
denne tabel alene vedrører foreningsformændene og ikke samtlige TR på foreningsområdet. 

Ift. oplysningerne om foreningskontingentets størrelse skal der dog tages det forbehold, at nogle 
foreninger har valgt at nedsætte deres lokalkontingent, mens forbundet har opkrævet 
konfliktkontingent.  
 

5.6. Tillidsrepræsentanternes egen vurdering af de største hindringer for at få gode 
aftaler og anden indflydelse til gavn for medlemmerne 

 
I spørgeskemaundersøgelsen blev tillidsrepræsentanterne også spurgt om de største hindringer 
for, at man som tillidsrepræsentant kan få gode aftaler og anden indflydelse til gavn for 
medlemmerne, og hvor de blev bedt om at angive mindst en 1. og en 2. prioritet. 
 
Af figuren nedenfor fremgår det, at manglende vilje fra ledelsens side til at forhandle eller 
samarbejde er den hindring, der klart indtager førstepladsen. 63 % af tillidsrepræsentanterne 
giver denne hindring 1. prioritet, mens 18 % af tillidsrepræsentanterne giver denne hindring 2. 
prioritet. I alt 81 % af tillidsrepræsentanterne giver denne hindring enten 1. eller 2. prioritet.  
 
Dernæst kommer manglende tid til TR-hvervet og manglende opbakning fra medlemmernes 
side, hvor henholdsvis 43 % og 41 % af tillidsrepræsentanterne giver disse hindringer enten 1. 
eller 2. prioritet. 
 
Til sidst kommer manglende økonomiske midler til det lokale arbejde og manglende opbakning 
fra forbundet. Ved hver af de to hindringer giver 17 % af tillidsrepræsentanterne dem enten 1. 
eller 2. prioritet som de største hindringer for at opnå lokal indflydelse. 
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…. 
 
 
 
6. En vurdering af indsatsen ud fra de 8 dotter i kommissoriet 
 
 
Af arbejdsgruppens kommissorium fremgår det bla., at: 

 
”Nedenstående er retningslinjer for forbundets samlede indsats og dermed for arbejdet: 
 Styrke organisationsprocenten  
 Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller 
 Styrke samarbejdet mellem TR og AMR 
 Styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne 
 Fokusere på aktiviteter, der udspringer af medlemsbehov og – ønsker, således at 

medlemmerne kan genkende sig selv og sin faglige og pædagogiske hverdag i 
forbundets, fagforeningers, sektioners og klubbers aktiviteter 

 Synliggøre forbundet 
 Sikre indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes arbejde 
 Styrke lærerprofessionen  

 
I det følgende vil der blive foretaget en vurdering af forbundets samlede indsats ud fra de 8 dotter. 
 
Man skal dog være opmærksom på, at man i virkelighedens verden ikke kan adskille de 8 dotter. 
 

13

63

12

6

5

30

18

29

11

12

0 10 20 30 40 50 60 70

Manglende tid til at varetage TR‐hvervet

Manglende vilje fra ledelsens side til at forhandle eller
samarbejde

Manglende opbakning fra medlemmernes side

Manglende økonomiske midler til det lokale arbejde

Manglende opbakning fra forbundet

I den udstrækning du oplever, at der er problemer: Hvad er de 
største hindringer for, at du som tillidsrepræsentant kan få gode 

aftaler og anden indflydelse til gavn for medlemmerne?
Angiv minimum din 1. og 2. prioritet:

1. prioritet 2. prioritet2
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For nogle af de 8 dotter gælder eksempelvis, at alle forbundets aktiviteter bidrager til at opfylde 
dem. Eksempelvis er organisationsprocenten ikke kun noget, der påvirkes af, at TR og forbundet 
yder en hverveindsats ude skolerne/arbejdspladserne, og at man på TR-uddannelsen/TR-møderne 
snakker hvervestrategier. Forbundets synlighed, indsatser og resultater både lokalt og centralt er 
også vigtige faktorer, der påvirker kollegernes villighed til at melde sig ind i forbundet. Samtlige de 
7 øvrige dotter bidrager således også væsentligt til at styrke organisationsprocenten. 
 
Tilsvarende betragtninger kan man gøre sig ift. dotterne ”Styrke lærerprofessionen” og ”Synliggøre 
forbundet”, som er meget brede indholdsmæssigt. De øvrige dotter er vigtige for forbundets 
synlighed og lærerprofessionens styrke. 
 
Desuden er dotten ”Styrke organisationsprocenten” også en vigtig faktor, der påvirker dotterne 
””Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller” samt ”Sikre 
indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes arbejde. ” Eller med andre 
ord – jo højere organisationsprocent, jo stærkere står vi både lokalt og centralt. 
 
 

6.1. Styrke organisationsprocenten 
 
Mange faktorer har betydning for organisationsprocenten: 

 At forbundet har forhandlingsretten. Omfanget af forbundets forhandlingsret 
(overenskomstområder) er beskrevet i afsnit 6.7. 

 At forbundet er synligt på skolerne/arbejdspladserne og i offentligheden/medierne. 
Forbundets synlighed er beskrevet i afsnit 6.6. 

 At forbundet kan levere resultater. Forbundets indsats for at levere resultater er beskrevet i 
afsnit 6.7. 

 At forbundet kan levere relevante aktiviteter og tilbud til medlemmerne. Forbundets 
aktiviteter og tilbud til medlemmerne er beskrevet i afsnit 6.5. 

 At der er en aktiv TR, klub/forening på arbejdspladsen. Forbundets indsats for at fastholde 
TR-funktionen som en stærk forhandlings- og samarbejdsspiller er beskrevet i afsnit 6.2. 

Men at få nye medlemmer kræver derudover ofte også en mere direkte kontakt til de nye kolleger, 
som oftest fra TR’s side. Derfor indgår hvervning af nye medlemmer også i TR-grunduddannelsen, 
ligesom der også er hvervematerialer på hjemmesiden, som TR kan benytte som inspiration.  
 
En af udfordringerne ved at få nye kolleger meldt ind i forbundet er, at de nye kolleger som regel 
har en uddannelses- og erhvervsbaggrund indenfor et andet forbunds område. Dette er baggrunden 
for, at nogle nye kolleger vælger at forblive i deres gamle forbund – i hvert fald for en periode. For 
at undgå den type fejlorganiseringer indgår Uddannelsesforbundet i grænse- og samarbejdsaftaler 
med en lang række andre forbund om, hvem der organiserer medlemmerne på de forskellige 
områder.  
 
Arbejdsgruppen vil pege på, at der er et behov for: 

 Synliggøre overfor TR, at man kan bruge forbundet ift. grænseaftaleproblemstillinger 
 Mere systematisk opgørelse/udsendelse af oversigter over organisationsprocenter til TR’erne 
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6.2. Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og 
samarbejdsspiller 

 
Tillidsrepræsentanterne har mange opgaver, bla: 

 Kontakt til nyansatte/ikke-medlemmer mhp. at få dem meldt ind i forbundet 
 Forhandle og indgå aftaler (evt. i samspil med sekretariatet) om løn, arbejdstid, 

senioraftaler, vilkår for afskedigede, det sociale kapitel mm. 
 I samarbejde med andre organisationers TR, samt AMR, at øve indflydelse i SU på 

personalepolitikken og arbejdsmiljøet 
 Sidde som medarbejderrepræsentant i skolens/arbejdspladsens bestyrelse 
 Formulere en strategi ift. skolens målsætninger 
 Være bisidder ved tjenstlige samtaler, sygesamtaler mm. 
 Kontakten til medlemsgruppen. Sende informationer ud og afholde klubmøder, 

klubgeneralforsamlinger o. lign. Give mandater til TR 
 Give information og rådgivning ved individuelle henvendelser fra medlemmerne. 
 Deltage i forbundets TR-uddannelse og TR-kurser/-møder 
 Være den primære kilde til oplysninger om skolens/arbejdspladsens forhold i forbundets 

sagsbehandling 
  
For at støtte op om TR som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller har forbundet en 
række tilbud og aktiviteter målrettet til TR’erne: 
  

 TR-grunduddannelse, TR-temakurser, samt andre TR-kurser og TR-møder 
 Information, rådgivning, sagsbehandling og besøg fra forbundets politikere og sekretariatet 
 Informationer til TR’erne i TR-posten, der udsendes hver 14 dag, og TR-håndbogen på 

hjemmesiden 
  
Dertil kommer de andre tilbud og aktiviteter rettet mod medlemmerne i almindelighed, hvor TR også 
kan hente inspiration til de lokale forhandlinger. 
  
TR-funktionen er imidlertid under stigende pres pga. følgende:  

 Indførelsen af lov 409, der medførte en meget stor ændring af TR-funktionen ift. lokale 
forhandlinger om arbejdstid 

 En mere central styring af offentlige ledere og deres lokale ageren ift. TR og lokale 
forhandlinger (eller mangel på samme) -  i statsligt regi styret af Moderniseringsstyrelsen, og 
i kommunalt regi styret af Kommunernes Landsforening og de kommunale forvaltninger 

 Pres på TR-tiden 

 Skolerne bliver større, og lederne møder op til forhandlingerne med et økonomisk og juridisk 
beredskab  

 På de tilbageværende små skoler har lederne ofte ikke adgang til et egentligt juridisk og 
økonomisk beredskab, hvilket medfører risiko for ”hovsaløsninger” fra ledelsens side  

 Der er en stigende tendens til, at der fra de offentlige arbejdsgivere og ledelsers side bliver 
prøvet grænser af ift. juraen (overenskomster og lovgivning) 
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 Løbende indførelse af ny lovgivning med voldsom indgriben i skolernes og de ansattes forhold 

 Pres på skolernes/arbejdspladsernes økonomi pga. nedgang i kursister og 2 % 
grønthøsternedskæringer med et voksende antal afskedigelser til følge – herunder 
masseafskedigelser 

 Udliciteringer af opgaver. Social dumping fra nye aktører uden LC-overenskomst – aktører, 
som også bliver presset på prisen i udliciteringsprocessen 

 Et stigende antal sociale sager, dels som følge af at det er blevet hårdere at være ansat på 
vores områder, og dels som følge af at medlemsskaren gennemsnitligt set er blevet ældre 

Dette øgede pres har også betydning for samspillet mellem TR’erne og sekretariatet ift. dels de 
lokale forhandlinger, og dels ift. forståelse, fortolkning og brud på overenskomster og lovgivning og 
har medført et voksende lokalt behov for specialistbistand (juridisk, økonomisk mv.) fra 
sekretariatets side: 
  

 Ift. de lokale lønforhandlinger er man fra sekretariatets side begyndt at gå mere systematisk 
til værks på nogle af forbundets områder og hjælper TR med strategi og statistik. Nogle 
gange må sekretariatet overtage lønforhandlingerne 
  

 En udvikling af juridiske specialer i takt med, at dels juraen (overenskomster og lovgivning) 
bliver mere kompliceret, og dels at ledelserne og de centrale arbejdsgivere i voksende 
omfang prøver grænser af ift. juraen og mere og mere bruger juridisk og anden ekspertise 
  

 Udvikling af nye typer af medlemstilbud i forbindelse med eksempelvis masseafskedigelser, 
hvor sekretariatet rykker ud på de berørte skoler sammen med A-kasser og 
Pensionsselskaber 
  

 Udvikling af socialrådgiverkompetencer til varetagelse af sociale sager, hvor både 
arbejdsgiveren og kommunen er modpart i sagsbehandlingen 

 
Spørgeskemaundersøgelsen blandt tillidsrepræsentanterne viste, at TR’erne bruger forbundets 
forskellige tilbud og aktiviteter til at få inspiration, input eller støtte til de lokale forhandlinger og 
samarbejde med ledelsen. (Jf. afsnit 5.3 ovenfor). 
 
Dertil kommer, at langt de fleste tillidsrepræsentanter vurderer, at ledelsens manglende 
forhandlingsvilje er den største hindring for at få gode aftaler og anden indflydelse til gavn for 
medlemmerne. (Jf. afsnit 5.5) ovenfor. 
 
Arbejdsgruppen vurderer, at forbundets aktiviteter og tilbud til TR udgør en væsentlig støtte til TR i 
de lokale forhandlinger, og at TR også har stor gavn af disse. 
 
Arbejdsgruppen vil pege på, at der er et behov for: 

 Øget fokus på at støtte TR’erne i kampen for at sikre den nødvendige tid til TR-arbejdet 
 Øget fokus på de skoler/arbejdspladser, hvor forbundet aldrig hører fra TR 
 Øget fokus på skoler/arbejdspladser uden TR mhp. at få valgt en TR 
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6.3. Styrke samarbejdet mellem TR og AMR 

 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, arbejdsmiljørepræsentanterne er den foretrukne sparringspartner 
for TR’erne ift. arbejdsmiljø. Dertil kommer, at et pænt mindretal af TR’erne også anvender AMR 
som den foretrukne sparringspartner ift. SU og personalepolitik – især på sektionsområdet. Endelig 
er der også et mindretal af TR’erne, som anvender AMR som den foretrukne sparringspartner inden 
for emner, der traditionelt ligger uden for AMR’s opgaveportefølje: Det gælder lokale forhandlinger 
om løn- og arbejdstid, skolens bestyrelsesarbejde og pædagogiske linie, forberedelse af 
medlemsmøder mm. 
 
Så der finder et samarbejde sted lokalt mellem forbundets TR og AMR. 
 
Følgende udviklingstendenser skaber et øget behov for samarbejde mellem TR og AMR:  

- MED og MIO, hvor samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen lægges 
sammen.  

- TR’s voksende involvering i psykisk arbejdsmiljø og forbundets og medlemmernes fokus 
herpå – ikke mindst i forbindelse med lov 409  

- Voksende brug af SU, MED og MIO ift. arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Både TR og 
AMR sidder med i MED og MIO og får dermed også en bredere samarbejdsflade 

For at styrke arbejdsmiljøet har forbundet iværksat en række aktiviteter, der også styrker 
samarbejdet mellem TR og AMR: 
 

 Det årlige arbejdsmiljøseminar for både TR og AMR 

 Forsøg med fælles TR-AMR-dag i sektionen for lærere i dansk som andetsprog 

 Professionel kapital om det psykiske arbejdsmiljø på EUD- og VUC-området involverer både 
TR og AMR 

 De obligatoriske arbejdsmiljøkurser for AMR, som også klæder AMR på ift. samarbejdet med 
TR 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at disse aktiviteter understøtter arbejdsmiljøet og samarbejdet 
mellem TR og AMR. 

Arbejdsgruppen vil pege på: 

 At forbundet anbefaler, arbejdsmiljørepræsentanterne kommer ind i foreningsbestyrelser og 
klubbestyrelser, og at kontakten mellem TR og AMR formaliseres lokalt 

 At forbundet har fokus på de skoler/arbejdspladser, som ikke har en AMR, hvor samarbejdet 
TR-AMR ikke fungerer eller hvor forbundet aldrig hører fra AMR 

 At forbundet har fokus på at sikre AMR den nødvendige tid til AMR-arbejdet 
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6.4. Styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne 
 
Indsatsen med at styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne er primært en lokal indsats 
fra tillidsrepræsentanternes side med arbejdet i klubberne og på EUD og AMU også i foreningerne. 
Eksempelvis medlemsmøder og andre aktiviteter på de enkelte skoler/arbejdspladser arrangeret 
lokalt af de enkelte TR/klubber/foreninger for deres medlemmer.  
 
I forbundets TR-grunduddannelse indgår klubarbejdet. 
 
Derudover arrangerer/understøtter forbundet følgende mødetyper lokalt, som også kan være med til 
at styrke det lokale sammenhold: 
 

 Skole-/arbejdspladsbesøg med medlemsmøder, hvor forbundet (formandskabet, HB-
medlemmer, sektionsformænd, sekretariatet m. fl.) kommer ud 

 Fyraftensmøder arrangeret af forbundet og placeret på konkrete skoler/arbejdspladser i et 
lokal område – kan skabe lokalt sammenhold i et lokalområde på tværs af lokalområdets 
arbejdspladser.  
Der henvises til faktaboks om bl.a. fyraftensmøder i afsnit 6.5. 

 De åbne regionale medlemsmøder på foreningsområdet, hvor mange fra samme 
skole/arbejdsplads deltager 

 
Tilbuddene udvikler sig hele tiden. De nuværende tilbud afspejler aktuelle behov, men behovet 
ændrer sig hele tiden. Forbundet vurderer løbende på tilbuddene, så de ændres i takt med med 
medlemmernes behov. 
 
Det er en udfordring at øge fremmødet og få medlemmerne til at se relevansen i at deltage. Men 
samtidig er der mange medlemmer, der efterlyser flere af den type af aktiviteter fra forbundets side. 
 
Arbejdsgruppen vurderer, at de nævnte indsatser understøtter det lokale sammenhold mellem 
medlemmerne 
 

6.5. Fokusere på aktiviteter, der udspringer af medlemsbehov og – ønsker, således 
at medlemmerne kan genkende sig selv og sin faglige og pædagogiske hverdag 
i forbundets, fagforeningers, sektioners og klubbers aktiviteter 

 
Forbundets aktiviteter og tilbud er ikke kun for tillidsrepræsentanterne, men også for medlemmerne. 
 
Forbundet har i kongresperioden øget aktiviteter, der direkte henvender sig til medlemmerne. Der er 
sket en markant stigning i antallet afskedssager, som forbundet behandler. Forbundet har øget 
antallet af kurser og fyraftensmøder for medlemmerne. Forbundet har lavet en ny og mere 
brugervenlig hjemmeside og medlemsposten er også gjort mere brugervenlig. 
 
Nedenfor følger fakta om forbundets virksomhed. Nogle fakta er hentet fra bilagene til beretningen 
på kongressen: 
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Medlemsager – udvalgte sagstyper 

 2015 
 

2016 2017  
 

Afskedigede 
medlemmer 

509 250 315 
(til og med juli) 

Sociale sager 
 

43 50 42 
(første halvår) 

Arbejdsskadesager 14 26 21 
(første halvår) 

 
 
Forbundets medier 
 
Uddannelsesbladet 
 

Udkommer 7 gange årligt 

Forbundets hjemmeside 
 

Gennemsnitligt 15.424 besøgende pr. måned i perioden januar –
juli 2017. 
 

Medlemsposten Udkommer hver 2. uge, undtagen i sommer- og juleferien. 
Desuden ekstraudsendelser ved ekstraordinære begivenheder.  
Åbnes af 44,7 % og 52,9 % af medlemmerne – ud af dem åbner 
mellem 26,8 % og 50,2 % mindst én artikel i medlemsposten. 
 

Facebook 
 

1525 følgere d. 18. oktober 

Twitter 542 følgere d. 18. oktober 
 

 
Medlemsarrangementer 
Fyraftensmøder, kurser, seminarer og konferencer (ekskl. TR-uddannelse) 
 
 2015 

 
2016 2017 

Antal arrangementer 
 

21 40 35 
(afholdte og planlagte) 

 
Antal medlemmer der 
deltager 
 

557 1219 - 
 

 
Ift. ovenstående er indholdet i nogle af forbundets arrangementer kompetenceudvikling med 
deltagerbetaling. Her er der den udfordring, at nogle skoler ikke vil betale for deres ansattes 
deltagelse i den type arrangementer.  
 
Dertil kommer de lokale arrangementer og den lokale medlemskontakt forestået af klubber og 
foreninger, samt sektionernes medlemsarrangementer og medlemskontakt. 
 
Arbejdsgruppen vurderer, at de nævnte aktiviteter og tilbud til medlemmerne imødekommer 
væsentlige behov og ønsker hos medlemmerne.  
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Ligesom med møderne nævnt under pkt. 6.4. ovenfor er udfordringen for forbundet at sikre, at 
tilbuddene og aktiviteterne afspejler medlemmernes aktuelle behov, og at tilbuddene udvikles i takt 
med ændringer i medlemmernes behov. 
 
 

6.6. Synliggøre forbundet 
 
Synliggørelse af forbundet handler om mange forhold. Under de andre dotter er der gennemgået 
forbundsaktiviteter, som også indebærer synliggørelse. Man kan skelne mellem den interne og den 
eksterne synliggørelse: 
 
 

 Der er en intern synliggørelse overfor medlemmer i form af: 
- Forbundet skaber synlige resultater i form af overenskomster, indflydelse på lovgivning 

mm. Indsatser, der bidrager til denne synliggørelse er gennemgået under afsnit 6.7. 
- Forbundets lokale repræsentant(er) i form veluddannede tillidsrepræsentanter og andre 

tillidsfolk samt lokale aktiviteter i klubber og foreninger. Indsatser, der bidrager til denne 
synliggørelse er gennemgået under afsnit 6.2, 6.3 og 6.4. 

- Forbundets medlemsrettede tilbud i form af blad, hjemmeside, medlemspost, sociale 
medier, medlemssager og medlemsservice, medlemsarrangementer (kurser, seminarer, 
konferencer, fyraftensmøder). Indsatser, der bidrager til denne synliggørelse er 
gennemgået under afsnit 6.5. 

 
 Ekstern synliggørelse ift.: 

- Medierne (bidrager også til synliggørelse ift. medlemmerne) 
- Forhandlingsmodparter i overenskomstforhandlinger 
- Politikerne folketing, regering, embedsmænd 
- Andre organisationer og aktører i uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken 
Indsatser, der bidrager til denne synliggørelse er gennemgået under afsnit 6.5. 

 
Arbejdsgruppen vurderer, at forbundets aktiviteter og tilbud bidrager til denne form for 
synliggørelse. 
 
Arbejdsgruppen peger på, at der er et øget behov for følgende synliggørelse overfor medlemmerne: 

 At forbundet centralt synliggør betydningen af det lokale niveau 
 At det lokale niveau i forbundet synliggør forbundet centralt – hvad bruges forbundets 

kontingentmidler til 
 At forbundet centralt synliggør forbundets ”lobbyvirksomhed” 

 
 

6.7. Sikre indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes 
arbejde 

 
Uddannelsesforbundets faglige område er karakteriseret ved at bestå af mange små og 
forskelligartede områder, både mht. overenskomster og lovgivning. Det gør det til en krævende 
opgave at søge indflydelse, både centralt og lokalt. 
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Ser man på mængden af overenskomst-/aftaleområder (som i øvrigt forhandles af Lærernes 
Centralorganisation), så ser de således ud: 
 Staten 

- EUD 
- VUC 
- Produktionsskoler 
- AMU 
- Desuden en række mindre overenskomster på særlige EUD-områder, såsom Maritime 

Uddannelser, faglærere og undervisningsassistenter for SKT, visse lærere ved 
designskoler, forsvarets civile faglærere og undervisere, samt undervisere ved 
erhvervsakademier 

 Kommunerne 
- Kommunale Sprogcentre 
- Ungdomsskoler 
- Jobcentre og UU 

 Private: 
- FOAS-sprogcentre 
- FOAS-almen 
- Private sprogcentre på tiltrædelsesoverenskomst til den kommunale 

sprogcenteroverenskomst 
- Overenskomster med en række enkeltskoler/-arbejdspladser om STU-, FVU- og 

ordblindeundervisning: 
- Overenskomster med Dansk Industri for UCplus – henholdsvis sprogcenterundervisning 

samt transportuddannelser under EUD og AMU 
- Overenskomst med Dansk Erhverv for A2B om sprogcenterundervisning 
- DEKRA om OK-dækning af sprogcenterundervisning samt EUD og AMU på 

transportområdet 
- AMU-Juul om OK-dækning af transportuddannelserne 

 
Der er fortsat områder og private aktører uden overenskomst (LC-overenskomst), hvor forbundet 
kæmper for at få overenskomst. Det gælder bla.: 

 Folkeoplysningen, hvor løn- og ansættelsesvilkårene for lærere og ledere i dag er fastsat ved 
bekendtgørelse 

Uddannelsesforbundets områder er – ligesom andre offentligt ansattes forbund – presset af 
udlicitering og privatisering. 

De private udbydere på Uddannelsesforbundets områder er i stigende omfang større private aktører, 
der opererer inden for flere uddannelsesområder, og er en del af en større privat 
virksomhed/koncern, og repræsenteres i overenskomstforhandlingerne af stærke 
arbejdsgiverorganisationer som Dansk Industri og Dansk Erhverv: 

 UCplus, som opererer med sprogcenterundervisning og transportuddannelser inden for EUD 
og AMU, er en del af Arriva som igen er ejet af Deutche Bahn, der opererer 
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 A2B er en del af AS3, der opererer i hele Norden inden for en række områder, herunder som 
2. aktører på beskæftigelses- og socialområdet 

 DEKRA er del af den multinationale DEKRA-koncern med cirka 35.000 ansatte i 50 lande 

Det er med andre ord nogle stærke spillere, som Uddannelsesforbundet er oppe imod, når de private 
udbydere skal overenskomstdækkes.  

Opgaven med at få overenskomstdækket de private udbydere handler ikke kun om at sikre ordnede 
forhold for de ansatte på de pågældende arbejdspladser. Det handler også om at undgå social 
dumping, hvor private udbydere uden overenskomst udkonkurrerer/fortrænger andre udbydere med 
overenskomst med store konsekvenser for de medlemmer. Denne udfordring bliver ikke mindre af, 
at de offentlige myndigheder, der udliciterer offentlige opgaver i stigende omfang lægger vægt på 
prisen og i mindre omfang kvaliteten.  

Derudover er forbundets områder presset af: 

 Nedskæringer – bla. grønthøsteren på de årlige 2 % nedskæringer 

 En mere aggressiv og grænsesøgende arbejdsgiveradfærd fra de offentlige arbejdsgivere, 
herunder også topstyring af de lokale lederes ageren i de lokale forhandlinger, hvilket 
begrænser de lokale forhandlings- og aftalemuligheder for vores tillidsrepræsentanter 

 En voksende grad af politisering af de offentligt ansattes vilkår fra politisk hold og i medierne 

 Med jævne mellemrum kommer der ny lovgivning (såkaldte reformer) med voldsomt 
indgribende konsekvenser for en eller flere af vores skoleformer.  

Det seneste eksempel er lovforslaget om den nye forberedende grunduddannelse, der, hvis 
det bliver vedtaget, bla. vil medføre, at produktionsskolerne bliver afskaffet, VUC vil blive 
voldsomt reduceret mm. Ifølge lovforslaget skal den nye uddannelse også forankres i 
kommunerne, hvilket vil få store konsekvenser for de berørte medlemmer, der i dag er 
ansatte under staten. Der forestår også en kommende udfordring med at få 
overenskomstdækket den nye forberedende grunduddannelse, når lovforslaget forventeligt 
bliver vedtaget i en eller anden form. Lovforslaget operer kun med 
virksomhedsoverdragelsesloven. 

For at kunne imødegå disse udfordringer kræver det en stor central indsats fra forbundet ift.: 

 At få forhandlet og indgået overenskomster, dels for allerede overenskomstdækkede områder 
og dels for områder og arbejdspladser uden overenskomster. Dette indebærer 
analysearbejde, medlemsinddragelse, konfliktfond i tilfælde af strejke/lockout, blokade, 
aktioner ved arbejdspladser uden overenskomst, samt indgå i fællesskaber med andre 
forbund, såsom Lærernes Centralorganisation (LC) mm.  

Som eksempel kan nævnes blokaderne og ”muffinsaktionerne” mod UCplus og A2B mhp. at 
få overenskomstdækket deres sprogcenterundervisning. Blokaderne blev iværksat af 
Lærernes Centralorganisation, og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Dansk 
Magisterforening (DM) bakkede op med sympatiblokader. Aktionerne resulterede i 
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overenskomstdækning af de to virksomheder og var et resultat af et samspil mellem 3 
niveauer: 

- Sektionen for lærere i dansk som andetsprog, der iværksatte aktioner med uddeling af 
muffins ude foran de pågældende blokaderamte arbejdspladser over hele landet, og 
bidrog til lokal pressedækning 

- Forbundet centralt, der tog initiativ til blokaderne i LC, og som løbende sammen med LC 
har forberedt og deltaget i overenskomstforhandlingerne med UCplus og A2B både før og 
under blokaderne, og bidrog til pressedækning 

- Opbakningen fra de andre faglige organisationer, dels de andre organisationer i LC som 
var med til at træffe beslutningen om blokaderne, og dels sympatiblokaderne fra GL og 
DM 

 At få påvirket lovgivningen og mediebilledet. Dette indebærer høringssvar ift. lovforslag, 
politikerkontakt, lobbyvirksomhed ift. andre aktører samt pressearbejde omkring 
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken, medlemmernes grund-/efter-/videreuddannelse 
mm. 

Som eksempel kan nævnes lovforslaget om den nye forberedende grunduddannelse, hvor 
forbundet i over halvandet år har forsøgt at få sat nogle dagsordner ift. udvalgsarbejdet og 
lovforslaget – bla. at den nye uddannelse skal være statsligt og ikke kommunalt forankret. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at disse indsatser er helt nødvendige for at sikre medlemmernes 
interesser og forbundets områder. Det er det lange og seje træk, der skaber resultaterne. 
 
 

6.8. Styrke lærerprofessionen 
 
Lærerprofessionens styrke er afhængig af mange af forbundets indsatser, der er gennemgået under 
dotterne/afsnittene ovenfor. Forbundets indsatser operer bredt ift. de mange aspekter af 
lærerprofessionens forhold: 

 Forbundet kæmper for bedre løn-, ansættelses- og arbejdsmiljøforhold for lærerne via 
overenskomstforhandlingerne, og via indgåelse af overenskomster med nye private aktører 

 Forbundet kæmper for de bedst mulige lovgivningsmæssige og økonomiske rammer for vores 
skoleformer høringssvar, politikerkontakt, lobbyvirksomhed 

 Forbundet kæmper for at påvirke mediebilledet af lærernes og vores skoleformers forhold via 
forbundets pressearbejde 

 Forbundet kæmper for bedre grund-, efter- og videreuddannelse for medlemmerne, både 
lokalt i form af aftaler med ledelsen og centralt ift. lovgivning og økonomi 

 Forbundets lokale tillidsrepræsentanter forhandler ikke bare løn- og ansættelsesforhold, men 
søger også indflydelse på skolens/arbejdspladsens uddannelses-/vejledningsprofil o. lign, 
pædagogik mm. (ift. drøftelser med ledelsen, som medarbejderrepræsentant i skolens 
bestyrelse 

 Forbundet har medlemstilbud i form af kurser, seminarer og fyraftensmøder om pædagogiske 
emner o. lign emner, der direkte vedrører medlemmernes hverdag 

 



 

31 
 

Arbejdsgruppen vurderer, at det er afgørende, at forbundet har indsatser, der på denne måde 
kommer hele vejen rundt ift. det, der har betydning for lærerprofessionens styrke. 
 
7. Konklusion 
 
Arbejdsgruppen har grundigt undersøgt anvendelsen af forbundets centrale ressourcer og vurderet, 
at forbundets centrale ressourcer anvendes professionelt og effektivt.  
 
Arbejdsgruppen vurderer, at forbundets mangeartede indsatser er nødvendige for at kunne levere 
op til de 8 dotter i kommissoriet for arbejdsgruppen. 
 
Arbejdsgruppen har ikke fundet opgaver/ressourcer, som med fordel kan overføres til det lokale 
niveau. 
 
Det er også arbejdsgruppens vurdering, at TR er kommet under større pres, at TR-opgaverne er 
blevet vanskelige at varetage, og at TR-tiden er blevet mindre for en stor gruppe TR. Men det større 
pres på TR medfører også et større pres på forbundet for at levere den nødvendige støtte og bistand 
til TR’erne. 
 
Arbejdsgruppen vil pege på, at der er 3 kilder til finansiering og støtte til det lokale arbejde: 

 Tiden til tillidsrepræsentantarbejdet. Den skal betale af arbejdsgiveren. 
 Foreningernes og sektionernes egne kontingenter – det er via sektionskontingentet, at 

sektionerne støtter det lokale arbejde økonomisk 
 Bistand fra forbundet til at støtte op om det lokale arbejde. 

 
Ift. den sidste dot om bistand fra forbundet til at støtte op om det lokale arbejde har arbejdsgruppen 
en række anbefalinger, som opsummeres nedenfor: 

 Ift. at styrke organisationsprocenten, jf. afsnit 6.1.: 
- Synliggøre overfor TR, at man kan bruge forbundet ift. grænseaftaleproblemstillinger 
- Mere systematisk opgørelse/udsendelse af oversigter over organisationsprocenter til 

TR’erne 
 Ift. at fastholde TR-funktionen som en stærk forhandlings- og samarbejdsspiller, jf. afsnit 

6.2: 
- Øget fokus på at støtte TR’erne i kampen for at sikre den nødvendige tid til TR-arbejdet 

betalt af arbejdsgiveren 
- Øget fokus på de skoler/arbejdspladser, hvor forbundet aldrig hører fra TR 
- Øget fokus på skoler/arbejdspladser uden TR mhp. at få valgt en TR 

 Ift. at styrke samarbejdet mellem TR og AMR, jf. afsnit 6.3.: 
- At forbundet anbefaler, arbejdsmiljørepræsentanterne kommer ind i foreningsbestyrelser 

og klubbestyrelser, og at kontakten mellem TR og AMR formaliseres lokalt 
- At forbundet har fokus på de skoler/arbejdspladser, som ikke har en AMR, hvor 

samarbejdet TR-AMR ikke fungerer eller hvor forbundet aldrig hører fra AMR 
- At forbundet har fokus på at sikre AMR den nødvendige tid til AMR-arbejdet 

 Ift. synliggørelse af forbundet, jf. afsnit 6.6: 
- At forbundet centralt synliggør betydningen af det lokale niveau 
- At det lokale niveau i forbundet synliggør forbundet centralt – hvad bruges forbundets 

kontingentmidler til 
- At forbundet centralt synliggør forbundets ”lobbyvirksomhed” 
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Desuden vil arbejdsgruppen anbefale følgende: 
 Der er et behov for at få synliggjort forbundets kontingentstruktur og forklare, hvorfor der er 

forskel på foreningernes og sektionernes kontingenter, jf. afsnit 3 
 At hovedbestyrelsen i sin beslutningsproces fortsat har fokus på konsekvenserne af en given 

beslutning ift. ressourceforbruget til administration. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at 
beslutningerne i forbundet i dag er et resultat af mange forskelligartede hensyn, herunder 
hensyn til ressourceforbruget til administration. Der tilstræbes altid størst mulig enkelhed i 
de administrative arbejdsgange, men nogen gange må hovedbestyrelsen træffe beslutninger, 
hvor hensynet til enkelhed i de administrative arbejdsgange må vige til fordel for politiske 
hensyn såsom retfærdig behandling af medlemmerne mm. 

 
 
 


