
 

 

Vedtægter for tillidsrepræsentanter 

 

 

§ 1. 

Tillidsrepræsentanten skal følge de anvisninger der vedtages på generalforsamlingen og af bestyrelsen, 

samt bistå bestyrelsen i det faglige arbejde.  

Stk. 2. Tillidsrepræsentanter og evt. suppleanter vælges skiftevis på stiftskredsmøderne. Valget er for en 

toårig periode og godkendes af bestyrelsen. Ved valg skal kandidaten være til stede på stiftskredsmødet 

eller have givet skriftligt tilsagn herom. 

§ 2. 

Tillidsrepræsentanterne har referencepligt til den af bestyrelsen valgte kontaktperson. 

Stk. 2. Tillidsrepræsentanterne har tavshedspligt medmindre, der er tale om forhold der i sagens natur, og 

af hensyn til videre behandling skal bringes til bestyrelsens kendskab. Denne forpligtelse er fortsat 

gældende efter hvervets ophør. 

Sagsakter m.m. skal udleveres til bestyrelsen ved fratræden. 

§ 3. 

Tillidsrepræsentanterne har adgang til materialer via hjemmesiden. Bestyrelsen sørger for opdatering samt 

meddelelser om nyheder til Tillidsrepræsentanten. 

Tillidsrepræsentanten forpligtiger sig til at være oplyst om materialet. 

§ 4. 

Tillidsrepræsentantens opgave er: 

- At rådgive medlemmerne i faglige spørgsmål. 

- At være behjælpelig med opmåling af stillinger. 

- At kontakte nyansatte.  

- At opsøge ansatte med henblik på medlemskab af Danmarks Kirketjenerforening. 

- At løse eventuelle problemer på arbejdspladsen i samarbejde med bestyrelsen/sekretariatet. 

- At medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 

- At vejlede medlemmer i forbindelse med lønforhandlinger. 

- At deltage i både fysiske og online møder arrangeret af bestyrelsen 

 

§ 5. 

Tillidsrepræsentanterne og suppleanter forventes at være til stede ved stiftskredsmøderne. 
Tillidsrepræsentanter har det overordnede ansvar for at stiftskredsmøder afholdes. 



 

 

§ 6. 

Tillidsrepræsentanten skal gennemføre ”grunduddannelse for Tillidsvalgte” hurtigst muligt i 

overensstemmelse med ”cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og 

overenskomstansatte kirketjenere i folkekirken”. 

§ 7. 

Tillidsrepræsentanten varetager hvervet i overensstemmelse med ”cirkulære om en 

tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kirketjenere i folkekirken”.  

§8. 

Dersom en tillidsrepræsentant er medlem af et menighedsråd, kan denne ikke virke som 

tillidsrepræsentant for kirketjenere i den pågældende menighedsrådskreds. 

§9. 

Ingen tillidsrepræsentant kan være tillidsrepræsentant for sine kirketjenerkolleger i det sogn, hvor man 

selv er ansat. 

§10. 

Ved valget blandt medlemmer godkendes tillidsrepræsentanten af bestyrelsen for Danmarks 
Kirketjenerforening, som derefter orienterer Stiftet, i hvilket tillidsrepræsentanten er valgt. Stiftet 
orienterer Menighedsrådet hvor den valgte er ansat. Menighedsrådet har 3 uger til at gøre indsigelse.  
Tillidsrepræsentanten vil herefter kunne betragtes som værende godkendt. 

Stk. 2. Så fremt hvervet misligholdes kan bestyrelsen for Danmarks Kirketjenerforening til enhver tid 
tilbagekalde sin godkendelse efter forudgående skriftlig advarsel.  

 

 

Således besluttet af bestyrelsen for Danmarks Kirketjenerforening den 28. november 2022 

 

 

 

 

 


