
 

 

 Valg af tillidsrepræsentant ved brug af brevafstemning. 

Organisationscirkulære nr. 4 hos SL beskriver valgprocedure af tillidsrepræsentanter og 

suppleanter for Socialpædagogernes Landsforbund. Af cirkulæret fremgår det, at alle valg 

foregår skriftligt og ved personligt fremmøde. 

På kongressen 2014 pålagde man hovedbestyrelsen, at der i en forsøgsperiode skulle åbnes op 

for at andre måder at afholde TR valg på, skulle afprøves, hvis dette blev efterspurgt fra 

arbejdspladser. Dette skal dog altid foregå efter retningsliner fra kredsbestyrelsen. 

Retningslinjerne fra kreds Storstrøm er: 

 Det er kredskontoret, som kan beslutte, at der kan afholdes TR valg, hvori der indgår 

brevstemmer. Dette kan ske, hvis det vurderes, at ikke er muligt at afholde TR valg på 

forsvarlig vis uden mulighed for at afgive brevstemmer. For at nedenstående procedure 

kan overholdes, skal kredskontoret kontaktes så tidligt, at dette er muligt. Det kan 

være på baggrund af en henvendelse fra tillidsrepræsentanten eller en anden 

medarbejder fra arbejdspladsen. Kredskontoret er ansvarlig for, i samråd med en 

repræsentant fra arbejdspladsen, at der laves en skrivelse til alle medarbejdere på SL´s 

overenskomst med  information om TR valg og frist for at opstille som kandidat til TR 

valg. Fristen skal minimum være på 2 uger. 

 Efter fristen for at melde sit kandidatur, udsender kredskontoret en ny skrivelse med 

præsentation af kandidaterne. I samme skrivelse skal selve valgproceduren fremgå og 

være på minimum 2 uger. Det skal ligeledes fremgå, hvor og hvordan, der kan 

stemmes til valget. 

 Der skal aftales et sted, hvor man kan afgive sin brevstemme, hvor det er sikret, at alle 

kan komme til og at det kun er muligt at afgive sin stemme en gang. 

 Som afslutning på perioden, hvor man kan afgive sin brevstemme, kan der afholdes TR 

valg med personligt fremmøde. Når stemmerne tælles op, vil det både være de afgivne 

brevstemmer og stemmer fra de personligt fremmødte, der vil være afgørende for 

resultatet. 

 Der skal laves en aftale om, at det er med bistand fra kredskontoret, at brevstemmerne 

bliver talt op og meldt ud på arbejdspladsen. 

 Selve valget skal anmeldes til Socialpædagogernes Landsforbund på de dertil 

udarbejdede skemaer. 

 

Retningslinjerne er vedtaget på kredsbestyrelsesmødet i kreds Storstrøm den 13. oktober 

2017. 

 


