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Brugerguide - Tillidsportalen

Tillidsportalen er et univers for dig som 

tillidsvalgt, uanset om du er valgt som 

arbejdsmiljørepræsentant eller 

tillidsrepræsentant. 

Hvad kan Tillidsportalen tilbyde: 

- Du kan få et opdateret overblik over dine kolleger –

fx se nyansættelser og blive adviseret om kollegaers 

mærkedage

- Du kan få en direkte adgang til jeres overenskomst

- Du kan blive klædt på i rollen som tillidsvalgt

På de næste sider vil du lære om følgende: 

• Login til Tillidsportalen

• Navigation i Tillidsportalen 

• Læs guides til dig som tillidsvalgt

• Få viden om din overenskomst

• Se de medlemmer du repræsenterer og 

download en liste

• Få viden om din overenskomst

• Råd og vejledning om arbejdsmiljø

• Råd og vejledning om uddannelse

• Kontaktoplysninger til lokalafdelingerne

• Give feedback på Tillidsportalen



Login i Tillidsportalen

På Tillidsportalen kan du 

logge ind på samme måde 

som du kender det fra ”Min 

Side” – enten med NemID / 

MitID eller med 

brugernavn/password. 



Menuen1

2

3

4

Fold menuen ind og ud ved brug af pilen (1) 

De oplysninger, vi har om dig (2)

Menu-struktur (3)

Log ud (4)



Navigation i Tillidsportalen

På forsiden kan du se, hvor 

du er ansat, hvornår du er 

valgt, klikke dig videre til din 

overenskomst (1) eller gå til 

medlemsoversigt (2). 

Du kan også bruge menu-

strukturen i venstre side. 
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Læs guides til dig som tillidsvalgt

På forsiden kan du også læse guides til dig 

som tillidsvalgt



Få viden om din overenskomst

På denne side kan du se din overenskomst 

og finde de andre overenskomster, Dansk 

El-Forbund har indgået. Du vil kunne 

downloade overenskomsterne i PDF.

Elektrikeroverenskomsten og Industriens 

Overenskomst er præsenteret som tekst på 

siden opdelt efter emner i 

overenskomsten.

Øverst ser du hovedoverskrifterne i 

overenskomsten (1), nedenfor 

underoverskrifter (2), og selve teksten ses 

til højre (3). Teksten er den samme som i 

PDF. 

Ved at præsentere indholdet på denne 

måde, kan du også bedre læse 

overenskomsten på din smartphone.
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Få viden om din overenskomst

Hver enkelt overenskomst har en side, hvor 

det er muligt at downloade 

overenskomsten.



Download din overenskomst

På denne side kan du downloade alle 

overenskomster.



Se de medlemmer du repræsenterer og 
download en liste                

Her kan du se medlemmer, du 

repræsenterer og finde deres 

kontaktoplysninger. 

Du kan også se, hvis der er et nyt 

medlem, en nyansat, fødselsdag, 

nyudlært eller hvis medlemmet har 

jubilæum. Så vil der stå en boks med info 

oven over medlemmet (1). 

Du kan også downloade en liste med 

medlemmerne til brug for fx 

arrangementer (2).
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Råd og vejledning om arbejdsmiljø

På denne side kan du finde råd og 

vejledning om arbejdsmiljø. 



Råd og vejledning om uddannelse

På denne side kan du finde råd og 

vejledning om uddannelse for dig som 

tillidsvalgt. 



Kontaktoplysninger 
til lokalafdelingerne

Nederst på alle siderne finder du 
kontaktoplysninger på alle 
lokalafdelingerne, herunder 
åbningstider.

Det vil være din afdelings kontaktinfo, 
der bliver vist først, men du kan også 
finde de øvrige afdelinger. 



Vi vil altid gerne have din feedback!

Du kan hjælpe med at udvikle vores 

Tillidsportal. Det kan både være hvis du 

opdager fejl i medlemslisten, eller hvis du 

har en god idé. 

Vi læser løbende alle forslag og tager det 

med videre i ønsker til fremtidig udvikling. 


