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Beregning af tid til hvervet som tillidsrepræsentant
På baggrund af en konkret sag i Psykiatri og Social om uenighed mellem den lokale ledelse og den forhandlingsberettigede organisation
om fortolkning af MED- og Arbejdsmiljøaftalen, har RMU på det seneste møde taget stilling til fortolkning af aftalens § 29, stk. 7.
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§ 29, stk. 7 indledes med følgende passus:
”Som udgangspunkt har hver tillidsrepræsentant en vejledende norm
på ¾ dag pr. år pr. medarbejder tillidsrepræsentanten repræsenterer. Denne norm skal for en tillidsrepræsentant ses i forhold til et årligt timetal på 1924 timer for en fuldtidsstilling.”
Spørgsmålet vedrører konkret, hvilken beregningsmodel, der kan
lægges til grund for udregningen af, hvor meget tid tillidsrepræsentanten kan anvende på hvervet. Der har særligt været fokus på,
hvordan timelønnede indgår i beregningen.
RMU besluttede at fastholde den hidtidige praksis i henhold til MEDog Arbejdsmiljøaftalen og bad samtidig psykiatri- og socialledelsen
om at sørge for, at dette bliver implementeret.
Hidtidig praksis indebærer, at timelønnede medregnes som det gennemsnitlige antal timelønnede pr. måned de seneste tolv måneder.
Nedenstående eksempel fra Koncern HR illustrerer princippet.
Hvis der delt ud over et år er følgende timelønsansatte, så beregnes
gennemsnittet pr. måned, jf. beregningseksemplet nedenfor:
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober

12
8
10
8
8
12
14
10
8
12
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November
December
Totalt antal timelønnede i 12
måneder
Gennemsnitligt antal timelønnede pr. måned

10
8
120
10

De 120 timelønnede i de 12 måneder vil formentlig i stort omfang
være gengangere over flere måneder, men uanset om det er de
samme personer eller om de skiftes ud hver måned, så er regnereglen den, at det er det gennemsnitlige antal timelønnede pr. måned,
der tælles som antal, der skal tilføjes de fastansatte, når man opgør
antal ansatte.
(Referat af møde i Regions-MEDudvalget den 4. december 2014).
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