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Protokollat for Københavns Kommune om tjenestefrihed til TR-uddannelse, 
bidrag til organisationernes omkostninger og til lokale formål  

 

Protokollat for Københavns Kommune vedrørende tjenestefrihed til tillidsrepræsentant-
uddannelse, der arrangeres af organisationerne, jf. § 9A, stk. 2 i Aftale om tillidsrepræsen-
tanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, jf. ligeledes § 16, stk. 2 i Rammeaftale om med-
indflydelse og medbestemmelse, bidrag til organisationernes omkostninger ved afholdelse 
af tillidsrepræsentantuddannelse, jf. § 9A, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samar-
bejde og samarbejdsudvalg, jf. ligeledes § 16, stk. 3 i Rammeaftale om medindflydelse og 
medbestemmelse, samt bidrag til kurser og andre aktiviteter for tillidsrepræsentanter i Kø-
benhavns Kommune 

I. Tjenestefrihed til tillidsrepræsentantuddannelse 

 

1. Tjenestefriheden kan højst udgøre 70.000 timer pr. år. 
 

2. Nævnte timetal omfatter samtlige de af organisationerne og underorganisationerne ar-
rangerede informations- og uddannelsesaktiviteter, hvortil kommunen yder tjenestefri-
hed uden løntab. 

 

3. Timetallet omfatter såvel kommunalt ansatte som ansatte ved samtlige selvejende insti-
tutioner, hvormed Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst. Endvidere 
omfattes personale ved selvejende døgninstitutioner, ansat i henhold til overenskom-
ster, aftaler m.v. med SL. 

 

4. Der træffes årligt mellem organisationerne aftale om fordelingen af de 70.000 timer. 
Resultatet af fordelingen meddeles senest den 1. november Økonomiforvaltningen. 

 

5. Det påhviler organisationerne at påse, at de 70.000 timer ikke overskrides. 
 

6. Tillidsrepræsentanten ansøger sin organisation om optagelse på det ønskede kursus ved 
anvendelse af blanket vedrørende "Ansøgning om tjenestefrihed til tillidsrepræsentant-
uddannelse." 

 

7. Organisationerne fremsender snarest muligt, og senest 14 dage før kursets påbegyndelse 
blanketten i 3 eksemplarer til pågældende institution. 
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I. Bidrag til organisationernes omkostninger vedr. tillidsrepræsentantuddan-
nelse 

  

1. Københavns Kommune indbetaler et bidrag, der anvendes til personaleorganisatio-
nernes udgifter ved tillidsrepræsentanternes deltagelse i tillidsrepræsentantuddannelse i 
henhold til § 9 A, stk. 2 - 4 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samar-
bejdsudvalg og § 16, stk. 2 - 4 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.  

   

2. Af bidraget udredes endvidere udgifter ved tegning af ulykkesforsikring, der dækker 
personskader, der opstår i forbindelse med tillidsrepræsentanters og suppleanters del-
tagelse i aktiviteter, der er omfattet af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 
samarbejdsudvalg §§ 8 og 9A eller Rammeaftale om medindflydelse og medbestem-
melse § 16, stk. 1 og 2. 

 

3. Indbetalingen af bidraget, der dækker et kalenderår, foretages halvårsvis pr. 1. april og 
1. oktober. 

 

4. Pr. 31. marts 2021 udgør bidraget på helårsbasis kr. 14.661.375. 
 

5. Bidraget reguleres i aftale-/overenskomstperioden 2021-2024 således: 

− Pr. 1. april 2021 udgør bidraget på helårsbasis kr. 15.010.455 

− Pr. 1. april 2022 udgør bidraget på helårsbasis kr. 15.553.469  

− Pr. 1. april 2023 udgør bidraget på helårsbasis kr. 15.747.403 
 

6. Den enkelte organisations andel af det årlige bidrag beregnes på grundlag af den af KRL 
udarbejdede oversigt over antal fuldtidsansatte fordelt på organisationer. Organisatio-
nerne forestår selv fordelingen af bidraget til den enkelte organisation. 

 

7. Ved organisationernes redegørelse for anvendelsen af de tildelte bidrag anvendes en 
godkendt formular, der fremsendes til det under pkt. 8 anførte udvalg. Regnskaberne 
skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, medmindre det beløb, 
der er udbetalt i det foregående regnskabsår, er under 30.000 kr.  

Bemærkning: 
Det er den samlede årlige udbetaling, der skal udgøre mindre end 30.000 kr., så-
fremt regnskaberne ikke skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret 
revisor.  

 

8. Administrationen varetages af et udvalg bestående af 2 repræsentanter for Københavns 
kommune og 1 repræsentant for de københavnske lønmodtagerorganisationer. 

 
Udvalget afholder hvert år 1 ordinært møde, hvor man bl.a. godkender årsregnskabet, 
herunder organisationernes redegørelser for anvendelse af bidrag. 
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III. Afsættelse af bidrag til lokale formål 

1.   Udover bidraget under punkt II. afsættes et årligt bidrag til lokale formål i Københavns 
Kommune på 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime i hvert af årene 2021, 2022 og 2023. 
Disse midler forbliver i kommunen som en lokal pulje.  
 
Optællingsperioden er 1. januar - 30. juni i det pågældende år. Idet der herved kun op-
tælles ATP-pligtige timer for et halvt år fordobles dette antal. 
 
Indbetalingen til den lokale pulje sker pr. 1. juli i det pågældende år. 
 
Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af 
Københavns Kommune. 
 

2.    Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale mellem Økonomiforvaltningen og Kø-
benhavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF). 
 

3.    Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der lokalt er 
enighed om: 

a. opdatering af tillidsrepræsentanter i lokale forhold 
b. introduktion af nye tillidsrepræsentanter i fx kommunens værdigrundlag, budget-

procedurer, styringsprincipper mv. 
c. fælles udviklingsaktiviteter, seminarer, konferencer m.v. for tillidsrepræsentanter  
d. øvrige aktiviteter for tillidsrepræsentanter 

 

4.    Midler fra ordningen kan ikke bruges til intern lønrefusion. 
 

5.    Senest den 1. maj i året efter en overenskomstperiodes udløb skal de lokale parter i     
Københavns Kommune indsende et regnskab til de centrale parter over anvendelsen af 
de midler, der er afsat i overenskomstperioden, jf. punkt 1.  

I regnskabet skal der redegøres for følgende: 
 

• Lokale midler afsat i kommunen i overenskomstperioden 

• Forbrug af lokale midler 

• Uforbrugte lokale midler pr. 31. marts 2024 
 

6.    Regnskabet, jf. punkt 5 underskrives af Økonomiforvaltningen og Københavns og Fre-
deriksbergs Fællesrepræsentation (KFF). 

 
7.    Eventuelle uforbrugte midler pr. 31. marts 2024, der ikke er aftalt anvendt, indbetales 

til organisationspuljen, jf. afsnit II. 
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IV. Ikrafttrædelse 

Dette protokollat træder i kraft den 1. april 2021 og erstatter Protokollat af 26. februar 
2019 for Københavns Kommune om tjenestefrihed til TR-uddannelse, bidrag til organisa-
tionernes omkostninger og til lokale formål.  

 

København, den 11. februar 2022 

 

For KL 

Michael Ziegler 

Louise Koldby Dalager 

 

For Forhandlingsfællesskabet 

Mona Striib  

Helle Basse 


