
 
 

I henhold til Vedtægterne for Kreds 60 afholdes TR-valg i ulige år inden  
1. marts. Valgperioden er fra 1. august til 31. juli næstfølgende år.  

Stemmeret og valgbarhed 

• TR vælges blandt de medlemmer af 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  

Valghandlingen - Valg skal varsles med mindst to uger på opslagstavle og på Intra. Ved valg af dato skal 
siddende TR tage højde for, om større grupper af kollegaer har fravær, fx kurser. 

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. 

TR skal efter valget hurtigst muligt underrette kredsen. Det sker på en særlig blanket (se bilag) 

Kredsen godkender valget og anmelder det skriftligt over for regionen/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 retningslinjer og på samme vilkår som 
ved valg af TR. 

Valg af Skole-TR 

Når der er valgt TR på hver afdeling, skal afdelings-tillidsrepræsentanterne finde ud af, hvem der skal være 
skole-TR. Det gøres ved enighed eller ved stemmeflertal.  

Hvis dette ikke opnås, afgøres det som en valghandling blandt alle ansatte på den pågældende skole. 
Navnet på Skole-TR vil vi gerne have senest 25. marts, således at kredsen kan få indberettet de valgte til 
kommunerne. 

 


