        
  "!#$%&' ()! *+-,. /(10 .2(43 (1#!#657 .28 (9!*2*//#
: !#

Da det er ønskeligt , at spørgsm ål om løn og ar bej dsv ilkår løses gennem afslut ning af kollekt ive overenskom st er,
event uelt under hovedor ganisat ioner nes m edv ir ken, for pligt er hovedorganisat ionerne og deres m edlem m er sig t il hver ken
direk te eller indirekt e at lægge hindr inger i vej en for , at arbejdsgiver e og arbejdst agere or ganiserer sig inden for
hovedorganisat ioner nes organisator iske ram m er . Som organisat ions fj endt lig handling anses derfor forhold, hvoreft er en af
nær værende hovedaft ale bundet par t for etager handlinger r et tet m od en anden par t begrundet i organisat ionst ilhørsfor holdet
og således ikke ud fra faglige m ot iver.
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Når der er indgået en kollekt iv over enskom st , kan der inden for det om råde, som overenskom st en om fat t er , og så længe
den er gældende, ikke et abler es arbejdsst andsning ( strej k e, blokade, lockout eller boykot) , m edm indr e der er hj em m el her for
i " Norm for regler for behandling af faglig str id" eller i kollekt iv overenskom st . Sym pat istr ej ke eller sym pat ilockout kan i øvrigt
et ableres i overensst em m else m ed aft aler og retspraksis.
Stk. 2 . I ngen arbejdsst andsning kan lov ligt et ableres, m edm indre den er vedt aget m ed m indst 3/ 4 af de afgiv ne st em m er af
en efter vedkom m ende organisat ions love der t il kom pet ent for sam ling og er behør igt var slet i over ensst em m else m ed reglen i
st k. 3. Undt aget herfra er alene arbejdsst andsninger i de i " Norm en" , § 5, st k. 2, nævnt e t ilfælde.
Stk. 3 . At m an agter at for elægge en sådan forsam ling forslag om arbej dsstandsning, skal t ilkendegives den anden
hovedorganisat ions forret ningsudvalg ved sær lig og anbefalet sk rivelse, m indst 14 dage før arbej dsstandsningen efter
forslaget agtes iværksat , og der skal på sam m e m åde gives den anden par t m eddelelse om for sam lingens beslut ning, m indst 7
dage for inden arbej dsstandsningen iværksæt tes. Ved v arsling af ret shåndhævende arbej dsstandsninger nedsæt t es de ovenfor
anført e varsler t il henholdsv is m indst 7 dage og m indst 3 dage.
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Stk. 4 Såvel hovedorganisat ionerne som de under dem hørende or ganisat ioner sam t øvr ige af Hovedaft alen bundne
organisat ioner er for pligt et t il ik ke at underst øt t e, m en m ed alle rim elige m idler at hindre over enskom stst ridige
arbej dsst andsninger og, hv is ov erenskom st st ridig arbej dsstandsning finder st ed, at søge at få den bragt t il ophør .
Stk. 5 . Som st rej ke eller lockout bet ragt es det , hv is værkst eder eller ar bej dspladser syst em at isk affolkes eller efter hånden
lukkes.
Stk. 6 . Under ar bej dskonflikt m ellem part er ne i nærværende over enskom st eller der es m edlem m er og udenfor stående
arbej dst ager- eller arbej dsgiver organisat ioner eller vir ksom heder m å st øt t e t il den udenforstående ikke ydes af nogen ved
denne overenskom st forpligtet part . Som udenforst ående betr agt es ikk e den organisat ion eller virksom hed, der indm elder sig i
en af hovedorganisat ioner ne eller i en under disse organiser et forening, idet det dog er en forudsætning, at der ikke inden
indm eldelsen er et abler et arbej dsstandsning, eller at sådan ikk e eft er forgæves forhandling er klar t bebudet .
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Overenskom st er afslut t et m ellem hovedorganisat ioner ne skal r espekt eres og eft erkom m es af alle under dem hørende
organisat ioner under vedkom m ende hov edorganisat ions ansv ar.
Stk. 2 . Uoverensstem m else om , hvor vidt der best år overenskom st, afgør es af Arbejdsr et ten, m edm indre part er ne er enige om
at lade spør gsm ålet afgør e ved faglig voldgift . Uover ensst em m else om , hvilket om råde en overenskom st har , afgøres ved
faglig voldgift .
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Ar bej dsgiverne udøver ledelsesret ten i over ensst em m else m ed de i de kollekt ive overensk om st er indeholdte
bestem m elser og i sam arbej de m ed arbejdst agerne og deres t illidsrepræsent anter i henhold t il de m ellem Landsor ganisat ionen
i Danm ar k og Dansk Arbejdsgiver forening t il enhver t id gældende aft aler .
Stk. 2 . Såfrem t der uden noget forbehold er antaget ar bej dskraft t il et best em t angivet akkordar bej de, kan ar bej dsforholdene
ikke ændres, uden at vedkom m ende ar bej dsgiv er godt gør arbej dstagerne det der ved ev ent uelt opståede økonom iske t ab.
Uoverensstem m elser herom afgøres ad sædvanlig fagr et lig vej .
Stk. 3 . Ved afskedigelse af en ar bej dst ager m å v ilk år ligheder ik ke finde sted, og k lager over påståede ur im elige afskedigelser
kan derfor behandles eft er nedenst ående regler . Hovedor ganisat ionerne anbefaler , at sager om påståede ur im elige
afskedigelser behandles hurt igst m uligt af de ber ør te par ter . Sager, i hv ilke der nedlægges påst and om underkendelse af en
afskedigelse, skal så v idt m uligt være afslut t et inden udløbet af den pågældende arbejdst agers opsigelsesvarsel.

•
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A Såfr em t der foret ages afskedigelse af en arbej dst ager , der har været uafbrudt beskæft iget i den pågældende
virksom hed i m indst 9 m åneder, har den pågældende arbej dst ager ret t il at begære skrift lig oplysning om grunden t il
afskedigelsen.
B Hvis m an fr a arbej dstager side hævder, at afskedigelsen er ur im elig og ikke begr undet i arbejdst agerens eller
virksom hedens forhold, kan afskedigelsen kr æves behandlet lokalt m ellem repræsentanter for vir ksom hedens ledelse
og dens arbejdst agere. Den lok ale for handling skal være afslut t et inden for en fr ist af 14 dage fr a underr et ning om
afskedigelse. Såfr em t arbejdsgiver en har afgivet åbenbar t ur igt ige oplysninger om gr unden t il afskedigelsen, som er
af væsent lig bet ydning for sagen, r egnes ovennævnte fr ist fra det t idspunk t , hvor arbejdst agersiden blev eller burde
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vær e blevet bekendt m ed de korr ekt e oplysninger . Den lokale forhandling skal dog vær e afslut t et inden 3 m åneder
fra under ret ning om afskedigelsen.
C Opnås der ikk e herved enighed, skal der , hvis det int eresserede fagfor bund ( event uelt centr alledelse) begærer
sagen v idereført , om gående opt ages forhandling m ellem organisat ioner ne.
D Opnås der ikke herved enighed, har det int er esser ede fagfor bund ( event uelt centr alledelse) ret t il at indgive k lage
t il et af hovedorganisat ioner ne nedsat afskedigelsesnævn. Klagen skal være Afskedigelsesnævnets sekret ar iat og den
m odst ående organisat ion i hænde inden for en fr ist af 7 dage eft er afslutningen af organisat ionernes forhandling.
Regler om Afskedigelsesnævnet s sam m ensæt ning og sagsbehandling fast sæt tes i en forr et ningsorden for nævnet .
E Nævnet afsiger en m ot iveret k endelse. Hv is nævnet m åt t e finde, at den foret agne opsigelse er urim elig og ikk e
begr undet i arbej dst agerens eller virksom hedens forhold, kan nævnet eft er påst and herom under kende opsigelsen,
m edm indre sam ar bej det m ellem vir ksom heden og ar bej dst ager en har lidt væsent lig eller m å ant ages at lide
væsent lig skade ved en fort sæt t else af ansæt telsesfor holdet . Finder nævnet , at opsigelsen er ur im elig, m en at
ansæt telsesforholdet alligevel ikke skal for tsætt e, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en ur im elig
afskedigelse, j f. ov enfor , k an nævnet best em m e, at v irksom heden skal betale den pågældende en godtgørelse.
Størr elsen af denne skal afhænge af sagens om st ændigheder og anciennit eten af den uber et t iget afskedigede
arbej dst ager. Godt gørelsen k an ikke ov er st ige 52 uger s løn beregnet efter den afskedigede arbejdst agers
gennem snitsfort jenest e gennem det sidst e år .
F Såfrem t der for Afskedigelsesnævnet indbr inges sager m ed påstand om , at der er sket en ur im elig afskedigelse, og
den afskedigede i henhold t il lov giv ningen har en anden r et sst illing end i henhold t il Hovedaft alens bestem m elser,
skal Afskedigelsesnævnet efter påstand her om fr a k lageren lægge den pågældende lovgiv ning t il gr und ved sagens
afgørelse.

:> #

Hovedorganisat ioner ne v il m odvirke forsøg på at holde per soner uden for arbej dstagerorganisat ioner ne under
påberåbelse af selsk absr et slige og andr e aft aler eller indehavelse af anpar ter eller akt ier , der ikke gør de pågældende t il
virkelige m edejere af v irksom heden.
Stk. 2 . Ved afgørelse af, om der er t ale om en vir kelig m edej er, lægges der ud over ej erskabet v ægt på, om den pågældende
m edej er kan afskediges i henhold t il alm indelige ansæt t elsesret slige regler .
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. Opsigelsesfrist en for over enskom st er angående pr iskur ant er og øvrige ar bej dsforhold er 3 m åneder , m edm indre andet er
aft alt .
Stk. 2 . Selv om en overenskom st er opsagt eller udløbet , er par t erne dog for pligtet t il at ov erholde dens bestem m elser , indt il
anden overenskom st træder i st edet , eller arbej dsst andsning er iværksat i overensst em m else m ed regler i § 2.
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Hovedorganisat ioner ne er enige om , at der skal indfør es t illidsm andsregler i de kollek t ive overenskom ster, hvor
arbej dsforholdets k arakt er gør det m uligt .
Stk. 2 . Når en t illidsr epr æsent ant er v algt i henhold t il de herfor gældende best em m elser i den kollekt ive ov er enskom st , k an
arbej dsforholdet , m edm indre opsigelsen skyldes ar bej dsm angel, ikke afbrydes, før dennes or ganisat ion har fået lej lighed t il at
prøve berett igelsen ved fagr et lig behandling. Denne skal for at have opsæt t ende v irkning påbegyndes inden 1 uge og afslut tes
hurt igst m uligt .
Stk. 3 . Hv is en t illidsrepræsent ant afskediges, for di arbej dsm angel giv er tv ingende grund hert il, kan arbejdsfor holdet ikke
afbr ydes i varselsper ioden, j f. st k. 4, før dennes organisat ion har haft lej lighed t il at prøve beret t igelsen v ed fagr et lig
behandling. Denne skal for at have opsætt ende v irkning påbegyndes inden 1 uge.
Stk. 4 . Er afskedigelsen begr undet i arbejdsm angel, bort falder den særlige v arslingspligt i den kollekt ive ov er enskom st , i
henhold t il hvilken t illidsr epr æsent ant en er valgt . I sådanne t ilfælde har t illidsrepræsent ant en kr av på det alm indelige
opsigelsesvar sel, der er gældende ifølge den kollekt iv e overenskom st .
Stk. 5 . Agt es en t illidsrepr æsentant for fly t t et, således at hver vet ikke længere kan var et ages, gælder sam m e ret sst illing som
ved afskedigelse, j f. st k. 2, 3 og 4.
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. Hovedorganisat ioner ne v il frem m e et godt sam arbej de m ellem organisat ioner ne og v irke for rolige og st abile
arbej dsforhold i v ir ksom heder ne gennem sam arbej dsudvalgene eller andr e egnede organer .
Stk. 2 . Der m å ikke fra nogen side lægges hindr inger i vej en for, at en ar bej dst ager udfører så m eget og så godt arbejde, som
hans evner og uddannelse t illader ham .
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I t ilfælde af påstået brud på denne Hovedaft ale såvel som , hv is der påst ås at være begået br ud på nogen anden
kollekt iv overenskom st indgået af hovedor ganisat ioner ne eller af deres m edlem m er, skal der, inden k lage indbr inges for
Arbej dsret ten afholdes fællesm øde under hovedor ganisat ionernes m edvirken.
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Stk 2. Er det påst åede overenskom st brud en arbejdsst andsning, j f. § 2, og denne ikke for inden er ophørt , skal fællesm ødet
afholdes om gående og senest dagen eft er ar bej dsstandsningens ivær ksæt telse. I øvrige t ilfælde afholdes fællesm øde snar est
m uligt . Den begær ende part k an for lange, at fællesm øde afholdes inden 7 dage.
Stk 3. Begæringen om fællesm øde skal i v idest m uligt om fang angive sagens om stændigheder og relevante bilag vedlægges
begæringen.
Stk 4. Såfr em t part er ne er enige her om , k an det ber am m ede fællesm øde afholdes telefonisk .
Stk 5. På fællesm ødet skal de t il gr und for uoverensstem m elsen liggende om st ændigheder k larlægges og forsøges løst. Der
udar bej des referat af m øderne, hvoraf part er nes standpunk t er fr em går .
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. De under hovedorganisat ionerne hørende foreninger og virksom heder kan ikke ved at t ræde ud af
hovedorganisat ioner ne løse sig fra de for pligt elser , disse ved nærvær ende hovedaft ale er gået ind på. De vedbliver at st å ved
m agt , indt il denne hovedaft ale er bor tfaldet eft er opsigelse af en af hovedorganisat ionerne.
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Hovedaftalen er gældende, indt il den m ed 6 m åneders var sel opsiges t il en 1 . j anuar , dog t idligst 1. j anuar 1995. Den af
hovedorganisat ioner ne, der m åt te have ønske om ændr inger i Hovedaft alen, sk al 6 m åneder forud for opsigelsen under rett e
m odpar ten herom , hvorefter der optages forhandlinger m ed det for m ål at opnå enighed og der ved undgå opsigelse af
Hovedaft alen.
Stk. 2 . Er for handlinger ne om en for nyelse af Hovedaftalen efter stedfunden opsigelse ikke afslut t et t il den pågældende 1.
j anuar, gælder Hovedaftalen, uanset , at opsigelsest idspunk tet over skrides, indt il de ikraftværende kollekt iv e over enskom st er
afløses af nye, og den bort falder da ved de ny e kollekt ive over enskom st er s ikr aft tr æden.
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Der er m ellem par ter ne enighed om , at ar bej dsst andsninger bør undgås, og om , at or ganisat ioner ne ak t ivt skal bidr age hert il,
j f. her om Hovedaft alen i øvr igt . Hovedor ganisat ioner ne er enige om snarest at søge udar bej det nær m ere ret ningslinj er for
afholdelse af fællesm øder .

