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NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

Serie C-II

| tt ilov. 2014

OVERENSKOMST

mel-lem
Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik
sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

fnuussutis -

s1
Overenskomstens område

Tillidsrepræsentantordningen omfatter samtlige beskæftigede arbej -
dere, der er ansat i henhold tit de overenskomster, der er indgået
mell-em Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik fnuussuLis-
sarsiuteqartut Kattuff iat .

S2
Organisation

Ved hver virksomhed, hvor der er beskæftiget mindst 5 medarbejdere,
ansat i henhol-d til overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansmini-
steriet og S.I.K., vælges der en tillidsrepræsentant og dennes sup-
pleant.

Stk. 2. Suppleanten er ikke omfattet af overenskomstens øvrige be-
stemmelser. Suppleanten indtræder i posten, når betingelserne i S 3

stk. 2 er opfyldt.
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Stk. 3. Såfremt der er beskæftiget mindre end 5 medarbejdere ved en
virksomhed, kan der træffes afLale om, at til-Iidsrepræsentant.ordnin-
gen skal være gæIdende.

Stk. 4. I bygder kan der i stedet for valg i henhotd til stk. I - 3

vælges 1 tillidsrepræsentant for samtlige beskæftigede medarbejdere,
der er ansat i henhold til overenskomster mel-l-em Naalakkersuisut, Fi-
nansministeriet og S. I.K.

Stk. 5. Hvor en virksomhed måtte være opdelt i flere afdelinger
og/eJ-ler lokaliteter, som hver beskæftiger mindre end 5 medarbejdere,
kan der aftales valg af en tillidsrepræsentant for virksomheden, der
kan varetage hvervet jf. bestemmel-serne i nærværende.

Stk. 6. I tilfæIde, hvor der inden for samme virksomhed er f]ere til-
lidsrepræsentanter, kan tillidsrepræsentanterne på virksomheden af
deres midte vælge en fæIl-estillidsrepræsentant, der i fæl-Ies spØrgs-
måI, f.eks. som nævnt i S 5, stk. 1, kan være samt.Iige medarbejderes
tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren.

s3
Valg af tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten, der væIges af de beskæftigede medarbejdere in-
den for de i S 2, stk. 1 - 2 nævnte områder, skal være medlem af
S.I.K.'s lokalafdeling, der igen skal være tilsluttet S.I.K. Tillids-
repræsentanten skal væ1ges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere,
der inden for det sidste år har været beskæftiget ved virksomheden i
mindst 3 måneder.

srk. 2 VaIg af tillidsrepræsentant skal- indberettes til- S.I.K.'s l_o-
karafdelings bestyrelse. varget er ikke gyldigt, fØr det er godkendt
af best.yrelsen og af denne skriftligt meddelt arbejdsgiveren. Såfremt
der kan rejses begrundet indsigelse imod valget af en tillidsrepræ-
sentant, har arbejdsgiveren ret til at påtale valget over for
S . f . K. 's l-okal-af delings bestyrelse.
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S4
Samarbej de

Det er tillidsrepræsentantens pligt i samarbejde med arbejdsgiveren
at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode ar-
bejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler arbejdsgiveren.

S5
Tí I 1 ids repræs entanthvervet

Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til at optage forhandl-ing ved-
rørende klager, uoverensstemmelser og overenskomstmæssige problemer,
bI.a. vedrørende følgende:
Arbejdstidens placering, spise og hvilepauser og disses placering,
feriens planlægning, kontrol-foranstal-tninger, sikkerhedsmæssige for-
anstaltninger på arbejdspladsen, overenskomsLmæssige fortolkningspro-
blemer, hygiejniske forhold og akkordforhandling, såfremt enighed ik-
ke kan opnås mel-fem de direkte i akkorden implicerede og arbejdsgive-
ren. Dette gæIder, uanset om spørgsmålet forebringes tillidsre-
præsentanten af arbejdsgiveren eller af medarbejderne. Der optages et
protokollat af forhandl-ingerne og disses resul-taterf som herefter er
bindende for parterne.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren er ikke berettiget
til at forhandle om ændring af forhold, der er fastlagt i bestående
overenskomster.

ASA/ØPS jr. 16.40/3O0/201,4
3af7



Afsnit T.
( Ti I I idsrepræsentanters.r.K.)

Stk. 3. Tillidsrepræsentantens forhandlingsområde er begrænset til
arbejdsforhold, på hvil-ket område han har forhandlingsret med ar-
bejdsgiveren. Tilridsrepræsentanten har pligt tir at påse, ofr det af
arbejdsgiveren anviste arbejde er af en sådan karakter og omfang, at
medarbejderen kan udføre dette uden fare for liv og lemmer. Ved far-
ligt arbejde, f.eks. arbejde med giftige stoffer, rensning af tanke
på skibe, rensning af el-værksmotorer, stil-l-adsarbejde, sprængningsar-
bejde ffi.v., skal tillidsrepræsentanten og medarbejderne orient.eres om
dette, før et sådant. arbejde skal udføres.

Stk. 4. Ved nyansættel-se af medarbejdere på arbejdspladsen har tit-
lidsrepræsentanten pligt t.il at informere de nyansatte om arbejds-
pladsen, arbejdets art og introducere for arbejdskammeraterne før pä-
begyndelse af arbejdet.

Stk. 5. På virksomheder, hvor der arbejdes i skiftehol_d,
hol-d væIge en fæIlestillidsrepræsentant i henhol_d til S 2,

kan al-Ie
stk. 5 .

Stk. 6. Tillidsrepræsentantens udføreIse af tillidsrepræsentant-
opgaverne skal ske på en sådan måde, at det medfører mindst. muligt
afbrud i den pågældendes normale arbejde.

Stk. 7. På de virksomheder, hvor der findes flere tillidsrepræsentan-
ter, er der efter loka1 forhandl-ing mellem arbejdsgiveren og S.I.K.,s
lokalafdeling mulighed for, at een fællestillidsrepræsentant kan an-
vende op tiI halvdelen af arbejdst.iden på tillidsrepræsentantopgaver
på og uden for arbejdspladsen uden Iøntab.

Stk. 8. På de virksomheder, hvor der ikke findes fællestillidsrepræ-
sentanter, skal tillidsrepræsentantens arbejdsforhotd aftales mellem
arbejdsgiveren og bestyrelsen for S.f .K.,s lokalafdeling.
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Stk. 9. Møder kan afholdes på begæring af medarbejderne, arbejdsgive-
ren el-ler tillidsrepræsentanten. Møder mell-em medarbejdere og til-
lidsrepræsentanten afholdes i l-øbet af det tidsrum, Tillidsrepræsen-
tanten har til- rådighed for at varetage sine tillidsrepræsentantopga-
ver.

Stk. 10. Til-Iidsrepræsentantmøder, uden for arbejdspladsen,
inden for arbejdstiden, som arrangeres af S.f.K.'s lokal-afdeling,
ver ret til fravær fra arbejdspladsen med fuld Iøn.

men

9i-

Stk. 11. Det er begge parters pligt at søge all-e spørgsmål løst gen-
nem et loyalt samarbejde, jf. S 4. Opnås der imidlertid ikke enighed,
har till-idsrepræsenLanten ret til at sØge S.I.K.'s l-okalafdelings as-
sistance, og S.I.K.'s lokalafdeling kan herefter optage forhandling
med arbejdsgiveren. Dersom der herved ikke opnås enighed, kan sagen
føres videre og behandl-es í overensstemmel-se med overenskomsten om

behandl-ing af faglig strid.

Stk. 12. DeL er tillidsrepræsentantens pligt at varetage medarbejder-
nes interesser på arbejdspladsen. Han skal- gØre sit bedste for at
vedligeholde et loyalt samarbejde. Det er i sær1ig grad tillidsrepræ-
sentantens og samarbejdsudvalgets - når et sådant findes i virksomhe-
den - hverv at bidrage til god forståelse af overenskomstsmæssige be-
stemmel-ser for alle i virksomheden, ligesom det er deres pligt at ar-
bejde for, at disse bestemmelser overhol-des.

s6
Ti 1 I ids repræsentanÈhvervets ophør

En til-lidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsa-
9êr, og arbejdsgiveren har pligt til at give tillidsrepræsentanten et
opsigelsesvarsel-, som er 3 måneder længere end det varsel, der til-
kommer tillidsrepræsentanten som almindel-ig medarbejder.

5af7
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Stk. 2. Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan normalt ikke afbry-
des inden for varselsperioden, og forinden s. r. K. har haft mulighed
for at få gjort afskedigelsens berettigelse til genstand for fagret-
Iig behandling. Det bør Lilstræbes, at sagens fagretlige behandling
fremmes mest muligt, således at afgøreLsen kan foreligge inden var-
selsperiodens udløb.

Stk. 3. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræ-
sent.anten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fag-
retlige behandling, har han ud over Iøn for varselsperioden pligt til
at betale en erstat.ning, hvis størrelse skal være afhængig af omstæn-
dighederne, men som ikke kan overstige 13 ugers løn, som beregnes ef-
ter tillidsrepræsentantens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 måne-
der. Denne erst.atning er endelig.

Stk. 4. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants af-
skedigelse og om størrel-sen af eventuel erstatning til den pågæIdende
afgøres endeligt ved fagretlig behandling.

Stk. 5. Tillidsrepræsentanten er berettiget til at frasige sig hver-
vet på et hvilket som hel-st tidspunkt.

Stk. 6. Når mere end hal-vdelen af medarbejderne inden for det pågæl-
dende tillidsrepræsentantområde afgiver et mistillidsvotum til til-
Iidsrepræsentanten, skal tillidsrepræsentanten straks træde tilbage.

Stk. 7. Når antallet af medarbejdere inden for det pågældende til-
Iidsrepræsent.antområde falder til- 5 el-ler derunder , ophører tillids-
repræsentanten med at fungere som sådan, medmindre der mellem parter-
ne er enighed om det modsatte, jf. S 2, stk. 3.
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s7
Overenskomg tens gy1 dighedsperiode

Denne overenskomst træder i kraft den l-. april 20L4.

Stk. 2. Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måne
ders varsel til en 3l-. marts, dog tidligst 31. marts 2018.

Nuuk, den I + ll[1¡. Z0l4

SuIínermik Inuussutissarsiuteqartut
Kattuffiat

,Jess G. Berthelsen
(Sign. )

Hermed udgå,r overenskomst af L8. september 2OO9

Naalakkersuisut,
e.b.

Frederik Mø]Ier
(Sign ' )

Finansmini-steriet
P. M.V.

e. b.

Eva Hoff Sonne
( sign. )
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