
 

TR-VALG 
 

Som tillidsrepræsentant skal du sørge for valghandlingen. Du skal holde et valgmøde i 
perioden fra 1. februar til 31. marts. Vi anbefaler, at du varsler valget i god tid. 
Når valghandlingen er afsluttet, skal du sørge for, at nedenstående blanket udfyldes, 
underskrives og sendes/afleveres til Rita.  
 
 
Vejledning vedr. TR-valg (fra TR-håndbogen på www.dlf.org) 

Betingelser for valg af TR 
Det er medlemmerne på den enkelte skole/institution, der vælger TR, dog kan også medlemsberettigede ikke-
medlemmer stemme ved TR-valget. Der kan vælges 1 TR pr. overenskomstgruppe på tjenestestedet, hvis 
antallet af medarbejdere i gruppen er 5 eller flere. Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse 
samt beskæftigelsesgrad uden betydning. Der kan vælges mere end 1 TR pr. overenskomstgruppe, hvis 
medarbejdere og ledelse er enige om det. 

Stemmeret og valgbarhed 
TR vælges blandt de medlemmer (fraktion 1 og 2), der er på tjenestestedet. TR skal være medlem af 
foreningen. Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til regionen/kommunen. Se i 
øvrigt notatet "Stemmeret og valgbarhed til TR-/FTR-valg" 

Valghandlingen 
Kredsstyrelsen skal sørge for, at der vælges TR og TR-suppleant på tjenestestederne. Valget varsles, så alle 
stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget. Det vil være hensigtsmæssigt, at valget 
afvikles i tilknytning til et medlemsmøde/møde i den faglige klub. 

Retningslinjer: 

 Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning.  
 Er der flere kandidater, foretages der skriftlig afstemning.  
 Hvis en kandidat opnår absolut stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede (= flertal 

af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med), er pågældende valgt. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt.  

 Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal, foretages ny afstemning.  
 Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der kun stemmer på én kandidat, 

er denne valgt.  
 Bringer anden afstemning ingen afgørelse, foretages der en tredje afstemning mellem de to, der ved 

anden afstemning har fået flest stemmer (bundet omvalg). Ved stemmelighed afgøres det ved 
lodtrækning, på hvilke to, der skal stemmes ved tredje afstemning.  

 Ved tredje afstemning er den, der opnår flest af de afgivne stemmer, valgt. Ved stemmelighed 
foretages lodtrækning. 

Kredsen godkender valget og anmelder det skriftligt over for kommunen. Fra det tidspunkt, hvor 
arbejdsgiveren er bekendt med valget, træder TR-beskyttelsen i kraft. 

TR-suppleanten 
Samtidig med valg af TR, vælges en suppleant. Det sker efter samme retningslinier og på samme vilkår som 
ved valg af TR. Se i øvrigt afsnit om TR og TR-suppleanten. 

 



 

 

 
TR-VALG 

 
 
 
 
Skole: ____________________________________________ 
 
 
 
TR fra 1. august 2019: 
 
 
Navn: ________________________________________________________ 
 
 
Telefon: ______________________________________________________ 
 
 
Email: ________________________________________________________ 
 
 
TR-suppleant fra 1. august 2019: 
 
 
Navn: ________________________________________________________ 
 
 
Telefon: ______________________________________________________ 
 
 
Email: ________________________________________________________ 
 
 
 

Underskrift nuværende TR: _________________________________________________ 

 
 
Underskrift kommende TR: __________________________________________________ 
 
 
Underskrift Kommende TR-Sup: ______________________________________________ 


