
 
De (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO er enige om følgende fælles forståelse vedr. 
protokollatet om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturreformen: 
 
 

1. Der er alene tale om strukturændringer mv. pr. 1/1-07 og ikke evt. øvrige (efterfølgende) or-
ganisationsændringer. 

 
2. At aftalen træder i kraft den 1/1-07 og ophører den 31/12-07 indebærer, at tilfælde af fratræ-

den fra TR-hvervet forud for 1/1-07 hhv. efter 31/12-07 ikke er omfattet af protokollatet. En 
iht. protokollatet erhvervet beskyttelse efter 1/1-07 har dog virkning indtil beskyttelsens ud-
løb efter 31/12-07. 

 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  1/1-07   31/12-07 
 

4. Hvis en kommunekonstellation (sammenlægningsudvalget) i rimelig tid inden 1/1-07 med-
deler organisationerne, hvordan den nye kommunes organisationsstruktur ser ud pr. 1/1-07, 
og i den forbindelse anmoder f.eks. HK om at anmelde det antal TR’ere, som HK skal vælge 
på f.eks. rådhuset i den nye kommune, så bliver organisationen ikke ved manglende anmel-
delse berettiget til at have mere end det antal TR, som de har krav på efter 1/1-07. 

 
5. En TR i en amtslig institution, som uforandret overgår til en kommune/region, er ikke om-

fattet af dette protokollat. 
 

6. Eksempel: 3 kommuner fusioneres. På rådhuset, i hver af de oprindelige kommuner, var der 
1 HK-TR. Der overføres endvidere et antal HK’ere fra amtsgården, herunder 1 TR. (dvs. 4 
HK-TR’ere i alt). 

 
Hvis der på rådhuset i den nye fusionerede kommune alene skal vælges 1 HK-TR, så er de 3 
HK-TR’ere, som konkret bliver ”til overs” omfattet af protokollatet. Dette gælder uagtet 
hvordan beslutningsprocessen vedr., hvem der skal forblive TR og hvem der skal fratræde 
hvervet i øvrigt er forløbet.  
Hvis der på rådhuset i den nye fusionerede kommune derimod skal vælges 4 HK-TR’ere, så 
er ingen af de 4 TR’ere omfattet af protokollatet. Dette gælder også, selvom en eller flere af 
dem – i perioden – måtte vælge at fratræde TR-hvervet, eller hvis en eller flere af dem måtte 
tabe et kampvalg. 
 
Det afgørende er, hvorvidt der, som følge af fusionen, er sket en reduktion i antallet af 
TR’ere (”pladser”) eller ej. 

 

Alene fratrædelser fra TR-hvervet, som sker 
i denne periode, er omfattet af protokollatet. 

Beskyttelse iht. protokollatet, som måtte 
være opnået, som følge af en fratrædelse fra 
TR-hvervet i protokollatperioden, vil dog 
have en tidsmæssig udstrækning udover pro-
tokollatets udløbsperiode.


