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1. Indledning. 
Der er sket en forbedring i TR-dækningen. Det viser den udarbejdede TR-statistik 2013.  

Andelen af medlemmer som har en TR, er i kommunerne opgjort til 94,7 pct. (mod 92,1 pct. 
2011). For regionernes vedkommende er dækningen 92,9 pct., på det statslige område er der 
100 pct. dækning og på det private område er dækningen 90 pct. På alle 
overenskomstområder er der dog områder, hvor der ikke er nok ansatte (5) til at vælge en TR. 
Det gør sig relativt stærkest gældende på det private område. 

Men udviklingen er positiv og må tages som udtryk for, at det fokus og den prioritering af 
området, som fulgte af TRUP-projektet, har båret frugt. Udfordringen bliver nu at fastholde og 
udbygge den positive udvikling. 

TR-statistikken er udarbejdet på baggrund af tal opgjort i august måned, medmindre andet er 
anført. Der er taget udgangspunkt i tal fra medlemssystemet og suppleret med oplysninger fra 
regionerne. Hvor der er tal til sammenlignelige opgørelser fra perioden 2009-2012, er disse 
medtaget. 

Nedenfor er der tabelmateriale og bemærkninger til de enkelte ansættelsesområder. 

 

 

2. Samlet antal TR pr. august 2013 

Tabel 1: Antal TR 
  sep-13 jan-12 
Kommunerne 324 302 
Regionerne 40 41 
Staten 49 46 
Det private område 20 22 
I alt 433 411 
 
 
3. TR-dækning for medlemmer i kommunerne  
Succeskriterierne i TR-udviklingsprojektet (TRUP) blev i 2013 formuleret, som at ”95 pct. af 
medlemmerne på det kommunale område – mod 85 pct. i 2009” – skulle være dækket af en 
TR. 
 
Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, er det mål næsten nået, idet nu 94,7 pct. af 
medlemmerne i kommunerne er dækket af en TR. Det er en stigning på næsten 10 
procentpoint siden 2009 og en stigning på 2.6 procentpoint siden 2011. 
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Tabel 2: Andel af medlemmer i kommuner, som er dækket af en TR  
        sep-13 aug-11 
Region Øst Antal medl.(medlemssystemet) 2861 2720 
  Antal medl. uden TR pct. 5,0% 7,2% 
  TR-dækning pct. 95,0% 92,8% 
Region Syd Antal medl.(medlemssystemet) 2152 2129 
  Antal medl. uden TR pct. 2,6% 9,9% 
  TR-dækning pct. 97,4% 90,1% 
Region Nord Antal medl.(medlemssystemet) 3317 3283 
  Antal medl. uden TR pct. 7,2% 7,3% 
  TR-dækning pct. 92,8% 92,7% 
I alt Antal medl.(medlemssystemet) 8329 8132 
  Antal medl. uden TR pct. 5,3% 7,9% 
  TR-dækning pct. 94,7% 92,1% 
Note: antal medlemmer er baseret på dataudtræk fra 20.09.13   
 
Den øgede TR-dækning ses også af tabel 3 ved, at 9 ud af 10 TR-områder har valgt en TR. 
Det er en lille fremgang i forhold til 2011 hvor tallet var 87,9 pct. og i 2009, hvor kun 80 af de 
definerede TR-områder havde valgt en TR. Der er dog stadig et potentiale, idet 34 TR-områder 
er uden TR. Her skal dog gøres opmærksom på, at der er tale om et øjebliksbillede, hvor der 
hele tiden kan ske forskydninger. Fx kan der være et slip fra en TR er ophørt til en ny er valgt 
osv.  
 
 
Tabel 3: Andel af definerede TR-områder i kommuner, hvor der er valgt en TR  
        sep-13 aug-11 
Region Øst Antal TR 121 109 
  TR-områder uden TR 13 15 
  TR-område dækning pct. 90,3% 87,9% 
Region Syd Antal TR 73 65 
  TR-områder uden TR 3 9 
  TR-område dækning pct. 96,1% 87,8% 
Region Nord Antal TR 130 124 
  TR-områder uden TR 20 17 
  TR-område dækning pct. 86,7% 87,9% 
I alt Antal TR 324 298 
  TR-områder uden TR 36 41 
  TR-område dækning pct. 90,0% 87,9% 
 
 
Antal medlemmer i kommunerne uden TR 
Nedenstående tabel 4 viser antallet af berørte medlemmer i kommunerne, som er uden TR, 
selv om de er mange nok til at kunne vælge. 
 
Tabel 4: Medlemmer uden TR i 
kommuner – nok til at vælge 
  sep-13 aug-11 
Region Øst 144 196 
Region Syd 56 210 
Region Nord 239 240 
I alt 439 646 
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4. TR-dækning i forhold til medlemmer i regionerne  
 
Tabel 5: Antal medlemmer uden TR i 
regioner 
Region Øst 24 
Region Syd 20 
Region Nord 0 
I alt 44 
 
Kilde: Tilbagemeldinger fra regioner 
 
 
 
Tabel 6: Andel af medlemmer i regioner, som er dækket af en TR 
        sep-13 
Region Øst Antal medl.(medlemssystemet) 291 
  Antal medl. uden TR pct. 8,2% 
  TR-dækning pct.   91,8% 
Region Syd Antal medl.(medlemssystemet) 134 
  Antal medl. uden TR pct. 14,9% 
  TR-dækning pct.   85,1% 
Region Nord Antal medl.(medlemssystemet) 196 
  Antal medl. uden TR pct. 0,0% 
  TR-dækning pct.   100,0% 
I alt Antal medl.(medlemssystemet) 621 
  Antal medl. uden TR pct. 7,1% 
  TR-dækning pct.   92,9% 
Note: antal medlemmer er baseret på dataudtræk fra 20.09.13   
 
 
 
Tabel 7: Andel af definerede TR-områder i regionerne, hvor der er valgt 
en TR 
        sep-13 
Region Øst Antal TR 18 
  TR-områder uden TR 2 
  TR-område dækning pct. 90,0% 
Region Syd Antal TR 10 
  TR-områder uden TR 1 
  TR-område dækning pct. 90,9% 
Region Nord Antal TR 12 
  TR-områder uden TR 0 
  TR-område dækning pct. 100% 
I alt Antal TR 40 
  TR-områder uden TR 3 
  TR-område dækning pct. 93,0% 
 
 
5. TR-dækning i forhold til medlemmer i staten  
Her er der med 49 valgte TR jf. stabel 1 fuld TR-dækning. 
De steder, hvor der ikke er nok til en TR, er det konsulenterne der forhandler. Det drejer sig 
om ca. 60 arbejdspladser med skønnet ca.180 medlemmer.  
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6. Det private område 
På det private område er der jf. medlemssystemet pr. 19.10 2013 856 medlemmer. Der er 
valgt jf. tabel 1 valgt 20 TR. 
2 TR-områder (Grønlænderhusene og Hans Knudsen Instituttet) har tilstrækkeligt antal 
medlemmer til at der kunne vælges TR, men hvor dette ikke sket.  
Samlet set er 90 pct.af TR-områder således dækket. Til gengæld er der en række private 
arbejdspladser med under 5 ansatte, som ikke kan vælge TR, og hvor konsulenten varetager 
forhandlingsopgaver mv. 
 
 


