
Regler vedrørende valg af tillidsrepræsentant 

I grundlaget for valg af TR aftalt mellem KTO og Kommunernes Landsforening fremgår ikke nærmere 

bestemmelser om hvorledes valghandlingen til TR skal foregå. Det er derfor op til den faglige organisation, - i 

dette tilfælde SL at fastlægge disse. 

SL udmønter dette i de enkelte tilfælde og det er i den forbindelse vigtigt, at man ved valghandlingen 

overholder almindelige (uskrevne) forudsætninger samt foreningsretlige regler. Det indebærer bl.a. 

- at afstemninger, efter ønske fra deltagerne heri, er hemmelige 

- at alle valgberettigede får lejlighed til at deltage og til at opstille kandidater 

- at alle opstillede kandidater får lige muligheder for at præsentere deres synspunkter 

- at møde- og andre aktiviteter i tilknytning til valghandlingen gennem udsendt dagsorden, opslag o.lign. 

bekendtgøres på en sådan måde, at alle kan forudse, at der skal foretages valg og er bekendt med 

betingelserne. 

 

Nedenstående regler fastsat af kreds Sydjyllands bestyrelse er i overensstemmelse med SL´s 

organisationscirkulære nr. 4. og skal således følges som grundlag for valghandlingen: 

1. Samtlige fastansatte medarbejdere på SL´s overenskomster er stemmeberettigede. 

2. Medarbejdere i tidsbegrænsede vikariater ansat på SL´s overenskomster er  stemmeberettigede. 

3. Medarbejdere på lønnet orlov er stemmeberettigede 

4. Stedfortræder og afdelingsledere som er ansat i henhold til døgnoverenskomsten  er stemmeberettigede 

men ikke valgbare.  

5. Der kan ikke stemmes pr. brev men kun ved personligt fremmøde. 

6. Ved kampvalg gennemføres skriftlig afstemning. 

7. Valget er som udgangspunkt 2 årigt hvis ikke andet er aftalt på arbejdspladsen. TR opfordres løbende til at 

prøve sit mandat med 2 års interval. Valget afgøres ved simpelt flertal. 

8. Såfremt der vælges mere end én TR og suppleant for denne på hvert arbejdssted, skal valget af hver 

TR/suppleant ske for et afgrænset område på arbejdsstedet, f.eks én eller flere afdelinger 

9. Medlemmer af SL der som udgangspunkt har været tilknyttet arbejdspladsen i mindst 6 måneder er 

valgbare. 



10. Indkaldelse til - og afvikling af valgmøde, hvor valghandlingen skal foregå, foretages af en TR indenfor det 

pågældende ledelsesområde eller af kredskontoret. Varsling af mødet skal ske med mindst 14 dages varsel. 

11. Såfremt den valgte TR fratræder hvervet inden udløbet af den to-årige valgperiode indtræder den valgte 

suppleant som fungerende TR indtil der afholdes valg, - dog senest ved udløbet af den ordinære valgperiode. 

Meddelelse om at suppleanten indtræder som fungerende TR skal ske til kredskontoret på det udarbejdede 

anmeldelsesskema. 

12. Ekstraordinært valg kan afholdes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede på 

arbejdsstedet/afdelingen fremsætter skriftligt begrundet begæring herom til kredsbestyrelsen med kopi til TR. 

13. Valget anmeldes af tillidsrepræsentanten til kredsbestyrelsen. Anmeldelsen skal ske på det af 

Socialpædagogerne udarbejdede skema (se SL´s hjemmeside) fremsendes til kredskontoret  

14. Socialpædagogerne anbefaler at der forinden det formelle valg sker en indstilling fra SL´s medlemmer på 

arbejdspladsen om kandidat (er) til TR-hvervet. Denne indstilling kan drøftes og vedtages på et indkaldt 

medlemsmøde med samme varsel som ovenstående. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan der 

naturligvis rettes henvendelse til kredskontoret 

 

 


