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Kapitel 1. Overenskomstens område§ 1. Overenskomstens guindtorudsætningNærværende overenskomst, der eriindgåetgmellem Fonden Mariehjemmene og Dansk Syge-plejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter samt Kost G: Emæringsforbundettiltræder de til enhver lid gældende overenskomster, protokollater og aftaler nigv., som erindgået mellem Sundhedskartellet og Kommunernes Landsforening' med nedenstående æn-dringer. VI de enkelte bestemmelser i ovennævnte erstattes Kommunernes Landsforening af FondenMariehjemmene§ 2. AnsættelseAnsatte modtager inden ansættelsen et ztnsaettélsesbrexdkonhakt med reference til nærvæ-rende overenskomst.Ved fratræden har ansatte krav på en skriftlig bekræftelse af ansættelsesforholdet, herunderstillingsbetegnelse samt perioden for ansættelsen.§ 3. LønStk. 1.Medarbejdere aflønnes i henhold til KL overenskomstens §§ 3, 4, 5 og 6, samt protokollat 6(kandidater).Stk. 2. -Ved overgang 'fra anden overenskomst, kan ikke ske modregning i tidligere aftalte tillaeg.Stk. 3.Det er ikke hensigten at en ansat i et længerevarende ansættelsesforhold skal forblive pågrundløn, eller løn ihenhold til indplacering på løntrin efter overenskomstens bestemmelser.§ 4. Pension'Stk. 1.Ansatte skal være medlem af den respektive pensionskasse i PKA/PFA og der' foretages má-necllig indbetaling af 18 % af den samlede løn (grundløn + pensionsgivende tillæg). Pågæl-dende Mariehjem udreder den samlede pensionsindbetaling. En tredjedel betragtes som denansattes egetbidrag.3



Med virkning fra 1. april 2016 øges pensionen til 18,5 %.Pensionen indbetales' af arbejdsgiveren til PKA/PFA.Stk. 2. ATPMedarbejderne er omfattet af ÅTP-ordnixigens A sats.Kapitel 2. Arbejdstid§ 5. ArbejdstidArbejdstidsaftalen indgâetmellem overenskomstens parter er gældende.Kapitel 3. Timelønnede§ 6. PersonafgrænsningAnsatte, som er ansat til mere end en måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn.Ansatte, som er ansat til højst en måneds beskæftigelse aflønnes med timeløn.Timelønnen i dagstjeneste findes ved at dividere bruttoårslønnen for en fuldtidsansat med1924.Lennon opgøres og udbetales bagud hver 14. dag, såfremt der ikke er indgået anden aftalemed den ansatte.§ 7. Sygdom, graviditet og barselTimelønnede medarbejdere er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og aflov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv.Timelønnede, der i en periode på 6 måneder i gennemsnit har haft 32 timers tjeneste pr. må-ned, har ret til løn under sygdom for de vagter, der var planlagt/aftalt forud for sygdom-mens påbegyndelse, dog maksimalti 4 uger svarende til tjeneste-planlægnlngsperioden.§ 8. Barns 1. og 2. sygedagTimelønnede har ret til he] eller delvis tjenestefrihed uden 'løn på et barns i. og 2. sygedag,når følgende betingelser er opfyldt:l.) barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte,2.) fravær er nødvendigt af hensyn til bamet,



Den timelønnede er ikke berettiget til løn under fraværet.§ 9. AfskedigelseTnnelønnede, der i en periode på 6 måneder i gennemsnit har haft 32 timers tjeneste pr.__må-ned er omfattet af følgende opsigelsesvarsler:Ansætielsestid Fra arbejdsgiver Fra den ansatteOp til 3 måneder intet varsel intet varselEfter 3 måneder 3 dage 3 dageEfter 6 måneder .I uge 3 dageEfter 1 år 3 uger l ugeEfter 3 år 2 måneder 1 månedEfter 5 år 3 måneder 1 måned§ 10. Øvrige ansættelsesvilkårFor timelønnede gaelderi øvrigt følgende bestemmelser:§ 3 Løn§ 4 Pension og ATP§ 5 Arbejdstid§ 15 Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg'§ 16 'Ivistløsnixxg§ 17 HovedaftaleDog således, at arbejdstidsbestemte ydelser herunder honurering for rådlghedstjeneste ogoverarbejde altid udbetales.Kapitel 4. Øvrige vilkår§11. KørselsgodtgørelseDer ydes kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for kommunale tjeneste-mænd, nár der i forbindelse med varetagelse af stillingens opgaver samt virksomhed benyt-tes egen bil.§ 12. TjenestefrihedDer ydes tjenestefrihed med fuld løn til kurser, konferencevirksomhed, møder mx., som in-stitutionen og den ansatte er blevet enige om, at pågældende skal deltage i. Udgifter i forbin-delse med naevnte virksomhed betales af institutionen.UI



§ 13. Barns 1. og 2. sygedagAnsatte har ret til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns 1. og 2. sygedag, når følgende be-tingelser er opfyldt:l.) bamet er under 1B år og har ophold hos den ansatte,2.) Fravær er 'nødvendigt af hensyn til barnet,Under tjenestefrihcden har den ansatte ret til sædvanlig løn.§ 14. OpsigelseKL overenskomstens 17, stk. 5 om anciennitetskrav finder ikke anvendelse.§ 15. Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalgPå det tidspunkt hvor der er ansat 5 medarbejder, omfattet af nærværende overenskomst påinstitutionen træder bilag 1 om TR og samarbejdsudvalgsbesteminelser i kraft.§ 16. TvisteløsningProcedure for in teressetvister.Proceduren for interessetvister tilrettelægges på denne måde:a. Såfremt der opstår en interessetvist føres der hurtigst muligt mellem institutionenog tillidsrepræsentanten/ (lokale) repræsentanter fra organisationen en forhandlingmed henblik på at bilazgge tvisten.b. Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterne inden foren frist af 14 dage efter den lokale forhandling til central forhandling mellem Fon-den Mariehjemmene og organisationen.Den centrale forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhand›lingsbegæringen.Bilægges interessetvisten ikke ved de centrale forhandlinger, finder Hovedaitalens bestem-melser om endelig afgørelse ved voldgift anvendelse.§ 17. HovedaftaleHovedaftalen indgået mellem organisationerne og Fonden Nlarielijemmeire er gældende.



§ 18. Ikrafttræden og opsigelse af overenskomstenOverenskomsten træder i kraft den 1.04.2015.Nærværende overenskomst kan af såvel Fonden Mariehjemmene som af organisationerneopsiges med 3 måneders varsel.Opsigelse kan fra organisátionernes 'side ske for én eller 'flere af organisationerne, ligesomopsigelse kan ske for én eller flere af Marichjemmene.iFor Fmden Mariehjemmene, den / / Z 2016 ........................................................ ._For Dansk Sygeplejeråd, den 'RA I .\ 2016For Danske Psykomotoriske Terapeuter,den 22/ 1 2016



Bilag 1. Tillidsrepræsentantregler, samarbejde og samar-bejdsudvalg '_§ 1. TillidsrepræsentantreglerInstitutionen yder tjenestefriliedmed sædvanlig løn for den tid tillidsrepræsentanter anven-der  deres funktion, herundertll møder, kurser m.v., som arrangeres af pågældende orga-nisätionüer) eller 'korn1nunen.Stk. 1, Generelle bestemmelser .Opmærksomheden Iienledes på, atnedënstâende regler i denne overenskomst om .frem-gangsmåden 'for valg af tillidsrepræsentanter ogdorn arbejdsgiverens pligt til at holde tillids-repraesentanten skadesløs, når denne udfører slthverv, samt om afskedigelse af tillidsrepræ-sentanter tillige er gældende for sllçkerhedsrepræsentantertl henhold til den til enhver tidgældende lov om Arbejdsmiljø.Stlç; 2. Hvor vælges tillidsrepræsentanterPå enhver arbejdsplads kan medarbejderne for hver organisation/ovetenskomstgruppe, derhar mindst 5 medlemmer, vaâlge en medarbejder til at være tillidsrepræsentant overfor ledel-sen eller dennes repræsentant. VPå større arbejdspladser kan medarbejderne inden for enhver arbejdsplads med selvstændigarbejdsledelse af hver organisätion/overenskomstgruppe vælge en tillidsrepræsentant.Udgør antallet af medlemmer i en overenskomstgruppe mindre end 5 på arbejdspladsen,kan den pågældende gruppe udgøre enten et »valgfællesskab med en tilsvarende overens-komstgruppu på en anden arbejdsplads, eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for enanden overenskomstgruppe på samme arbejdsplads.Stk. 3. Hvem kan vælgesTillidsrepræsentanten skal vælges' blandt de medlemmer af organisationen, derhar arbejdetinden for den pågældende arbejdsplads i mindstG måneder. Hvor sådanne ikke findes i etantal af mindst 5, kan der suppleres op til dette blandt de medlemmer, der har arbejdet derlængst.Stk. 4. Valg af tillidsrepræsentantTillidsrepræsentanten vælges i fællesskab af samtlige medlemmer ,af organisationen/overens-komstgruppen, der er omfattet af' overenskomsten med pågældende organisationær). Valg-perioclen er 2 år. Genvalg kan finde sted.Valget skal finde sted på en sådan måde, at alle medlemmer af organisationen, som er be-skæftiget på arbejdspladsen eller afdelingen piâ valgtidspunktet, sikres mtxliglied foratkunne deltage i valget.Tillidsrcpræsentantcn vælges 'ved simpelt flertal.



Valget er ikke gyldigt, før-detergodlçendtaf pågældendevorganisationærj centralt, idet orga-nisationen påser, at reglerne i de foranstående paragraffer-om valg og valgbarhed er opfyldt,Organisationen fremsender meddelelse om valgettil Institutionen.Arbejdspladsen er berettiget til at gøre indsigelse om Valget. indsigelsen fremsættes overforTågaeldende organisalionkr) centralt inden to uger efter meddelelsens:fremkomst:Arbejdspladsen kan alenekommemed 'indsigelse mod valget, hvis formalia i Tillidsrepræ-sentaritreglerne ikke 'er overholdt. lBr indsigelse fremsat, betragtes »valget sdrn afgjort, så længe den fagre-dige behandlingverse-rer. ' I V iDen nyvalgte tillidsrepræsentant er omfattet af beskyttelsen allerede fra det lidspxginkt, hvorarbejdspladsen er bekendt med valget.Stk. 5. Tillidsrepræsentantens uddannelseOrganisationen giver tilsagn om, at medlemmer, der vælges som tillidsrepræsentanter, ogsom ikke tidligere har gennemgået et tillidsrepræsentantkursus, hurtigst muligt, efter at val-get er endeligt godkendt, gennemgår eirsâdan uddannelse. Arbejdspladsen vil medvirke til,at sådanne medlemmer fárzden fornødne frihed til at deltagei kurset.Stk. 6. suppleant for tillidsrepræsentantenDer kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver tillidsrepræsentant 'efter tilsvarende reg-ler 'som nævnti § 1 stk. 3 og stk. 4, samt for faellestillidsrepraesentanten.Suppleanten er omfattet af samme bestemmelser som tillidsrepraesentanten. Under tillidsre-præsentantens fravær indtræder suppleanten i tillidsrepraâsentantens øvrige rettigheder ogpligter efter reglernei denne overenskomst.Stk. 7. Tillidsrepræsentantens virksomhedDet er Hllidsrepraesentantens - sáledes som det også er arbejdspladsens ledelsespligt at gøresit 'bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet.Tillidsrepræsentanten kan derfor overfor arbejdspladsens ledelse forelægge forslag, ltenstll«linger og klager 'fra medlemmer, ligesom denne i kraft af sit valg har fuldmagt tilat indgå af›taler på sine medlemmers vegne med ledelsen.Opnås der ikke en, efter tillidsrepræsentantens skøn, tilfredsstillende løsning af et forhold,der har været drøftet med ledelsen, står det tillidsrepræsentanten frit at begære sagen videre'-behandlet af fællestillidsrepræsentartten'eller at anmode sin .organisation om at tage sig 'afsagen, Det er tillldsrepræserltanten og dennes kollegers pligt atfortsætte arbejdet uforstyrret,indtil anden bestemmelse h-aeffes af Pågældende organisation(e_r).Tillidsrepræsentantens udførelse af de af ham/hende pähvilede ltverv skal ske på en sådanmåde, at det er til mindst mulig gene for arbejdet.



Dersom det er nødvendigt, at tillldsrepraesentanten for at bpfylde sine forpligtelser som til-lidsrepræsentant må forlade sit_arb"ejde i arbejdstiden, skulder hvis muligt forud lietfor træf-fes aftale med arbejdspladsens ledelse'.Tillidsrepræsentanten mzâ anvende den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdelsforsvarlige udførelse, nár hensyn tages t-ilparbejdspladsens størrelse 'og eventuelle lokale for-hold. Tillidsrepræsentantenskal dog udføre sit hverv sådan, at det medfører mindst muligforstyrrelse af pågældendes produktive arbejde.BEMÆRKNINGER: _Evcirtuellc tvivlsspøatgsnrâl vedrørende Hzlsfarbruget 'til tillidsrgpræséntnztta:bejdet søges ajgvjortrüedlukal forhandling.Tillidsrepræsentantens arbejde skal tilrettelægges således', at der sikres denne den fornødnetid til at passehvervet. Såfremt tillidsrepræsentanten er valgt for flere arbejdspladser, børdette øve indflydelse på den tid, der stilles til rådighed for hvervcts udførelse. Den enkeltetillidsrepræsentant kan lokalt aftale, hvad der anses som minimum af fornød en tid.Er aftale truffet om, at tillidsrepræsentanten nrâ forlade sit arbejde for at varetage sit tillids-hverv, eller lægges der på ledelsens foranledning beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdsti-den i spørgsmål, der angår arbejdspladsen og medarbejderne, skal tillidsrepræsentanter: furden tid, der medgår hertil, aflønnes med sin sædvanlige løn. Møder uden for arbejdstidenhonoreres svarende til overarbejde.Hvis et tillids-/fællestillidsrepræsentantomráde omfatter flere adskilte arbejdssteder, ydesder tillids-/fællestillidsrepræsentanten transportgodtgørelse' ved hvervets udførelse efteroverenskomsfens regler. Det samme gaelder, hvis tillids-/fællestillidsrepræsentánten af ar.-bejdspladsen tilkaldes uden for sin normale arbejdstid.Hvis tillids-/fællestillidsrepraésentaxxten af ledelsen tilkaldes udenfor sin normale arbejdstid,ydes der også transportgodtgørelse til transport mellemlrjem og' arbejde efter overenskom-stens regler.Frihed til deltagelse i kurser, møder mv.Efter anmodning fra tillidsrepræsentanten gives der den fornødne tjenestefril-led med løn tildeltagelse i:l) Pâgældeixde organjsation(er)s arrangerede tillidsrepræséntantkurser2) Udøvelse af hverv, som tillidsrepræsentanter 'er valgt til af pågældende organisa-tion(er) l3) Møder arrangeret af pågældendleorganlsatiorder), som er relevante for tillidsrepræ-sentantens. udøvelse af hvervet.Arbejdspladsen etablerer en arbejdsskadeforsikring, som dækker tillidsrepræsentanten nårdenne deltager l ovenstående. Forsikringen skal desuden dække transport.På større arbejdspladser skal tillidsrepræsentanten anvises passende lokale og kontorfacilite-ter til udførelse af sit tillidsrepræsen tanthverv.10



Hvis der af institutionen læggesbeslag på en medarbejder-fi dennes' egenskab af tillidsrepræ-sentant, ydes dermedarbejderénsámme løn eller tilsvarende frihed uden lonaüorhxlng, somiran/hun ivillehagveopnået, hvis vedkommende i det pågældende tidsrum havde vaeret be.skaeftiget med sit 'sædvanlige arbejde. Udøvelsen at hvervetsom tillidsrepræsentant kan, dogaldrig udløse overarbejdsbetaling. Den tid, som medarbejderen udoversin normalt: arbejds-tid anvender til arbejde som tillidsrepræsentant, indgår derfor ikke i den arbejdstidsopgø-relse, som damer grundlag for beregning af overarbejdsbetaling.Stk. 8. FællestillidsrepræsentantInden for en arbejdsplads, hvor der 'for 'en organisation/overenskomstgruppe er 2 tillidsre-præsentanter eller flere, kan der blandt disse-ivælges. en frellestillidsrepraesçntant, =der i kraftaf sit valg har fuldmagt til at træffe aftale med arbejdspladsens ledelse om forhold, dertharfælles betydning for samtlige medlemmer. " ' i ' 'Valg af fællestillidsrepræsentant skal straks meddeles arbejdspladsen, der kan gøre indsi-gelse mod valget efter reglerne i pkt. 4.Stk. 9. Tillidsrepraesentantstlllingens ophørEn tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes 1' tvingende årsager, og ledelsen har pligttil at give denne et opsigelsesvarsel 'på pågældendes individuelle varsel efter funktionærlo-ven + 3 måneder. 'Inden en tillidsrepræsentant afskediges, skal sagen væreforhandlet mellem arbejdspladsenog organisationen. Arbejdspladsen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3uger efter, at pågældende '0rganisation(er) har modtaget meddelelsen om den påtænkte opsi-gelse.Hvis arbejdspladsen finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræ-sentant skal arbejdspladsen rette henvendelse til pågældende organisationær), der derefterkan rejse spørgsmålet ihenhold til reglerne for behandling af faglig ,sIIid,-jvf. Overenskom-stens bestemmelser herom.aáæglingsmøde skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringensfremkomst, 'og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt.En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes ivarselsperioden, før på-gældende organisationær) har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fag-retlig behandling. 'Fastslás det ved den fagretlige behandling. at derforeligger tvingende årsager til afskedigel-sen af tillid srepræsentantert, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mødet.lvlindskes antallet af medlemmer på en arbejdsplads, således at forudsætningerne for valg aftillidsrepræsentant ikke har vaeret til stede _i en periode af 3 måneder, ophører funktionen.På tilsva rende måde ophører hvervetsom fællestillidsrepræsentant uden videre, nár forud-sætningerne for dette hverv ikke længere er til stede.ll



§ 2. Samarbejdsudvalg; medindflydelse og medbestemmelseStk. 1. LedelsePå alle Institutionens arbejdspladser ilxenhold til denne overenskomst udøves ledelsesrettenaf Institutionen i samarbejde med medarbejderne og tillldsrëprzesentanteme. Med detfformálat styrke medarbejdernes interesse' for effektiviteten 'på institütionen og at sikre arbejdstil-fredsheden skal der pâalle trin i institutionen anvendes ledelsfornxer, som indebærer den vi›dest mulige delegation af ansvar og beføjelser-til den enkelte medarbejder eller grupper afmedarbejdere. Der skal herved gives de ansatte mulighed for at væremedbestemmende vedarbejdets tilrettelæggelse og udformningen af deres egen arbejdssituatiorm og for at øve ind-flydelse i beslutningsproçesserne. Ved indførelse  ny teknologi skal der lægges vægt pá attilgodese medarbejdernes behov for tryghed.Stk. z, SamarbejdsudvalgMed henblik på at tilrettelcegge og' udvikle detdaglige samarbejde nedsættes' samarbejdsud-valg bestående 'af repræsentanterfor ledelsen og for medarbejderne. Samarbejdsudvalgetskal arbejde for at bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold og medvirke til, atalle medarbejdere engageres i det daglige arbejde.Der skal oprettes samarbejdsudvalg, når der inden for institutionen er beskæftiget 'et antalmedarbejdere svarende til mindst 25 heltidsbeskæftigede medarbejdere.Er der inden for en institution flere arbejdssteder med selvstáandigtledelsesfunktion, hvor an-tallet af medarbejder er svarende til mindst 25 heltidsbeskaeltigëde, skal der oprettes et sam-arbejdsudvalg for hver af disse arbejdspladser. Oprettes der flere samarbejdsudvalg indenfor institutionen skal der tillige oprettes et samarbejdsudvalg', der er fælles for institutionen.Il institutioner hvor der ikke oprettes samarbejdsudvalg efter ovenstående, skal ledelse og jmedarbejdere finde frem til samarbejdsformer, der tilgodeser et sarnarbejdsudvalgs opgaverog formål.Stk. 3. Samarbejdsudvalgets opgaverSamarbejdsudvalgets opgaver er:a.) At modtage information og drøfte forhold af betydning for institutionens arbejds-og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliseringsfor-anstaltnirwger og arbejdsomlægniixgei* 'samt indførelse og brug af ny teknologi.b.) At være medbestemmendc ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse afinstitutionens arbejds- og personaleforhold.12



Stk. 4. InformationDet påhviler ledelsen at informere om alle væsentlige forhold af betydning for institutionensarbejds- og personaleforhold. ' 'Tilsvarende påhviler det medarbejderreprzesentahteme at informere' samarbejdsudvälget omsynspunkter og forhold hos medarbejderne, som er ar betydning lor' samarbejdet.Alle forhold, der er om fattet af informationspligten skal gøres til genstand for drøftelse isamarbejdsudválget, såfremt en af parteme ønsker detDer skal informeres på så-tidligt ettidspunkt, at der bliver godernuligheder for 'en grundig drøftelse, sâledes at medarbejderre-przesentantemes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger.Særligt påhviler det ledelsen at orientere sarnärbejdsudvalget med henblik på drøftelse af:a.) Større ra tionaliseringsformistaltruixger'eller arbejdsomlægnin ger, herunder forholdi forbindelse med udbud og udlicitering med henblik på 'at have mulighed for atdrøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser.Ledelsen skal fremlægge de nødvendige oplysninger om de påtænkte foranstalt-ningers omfang og karakter. Ved drøftelsen må inddrages alle de menneskelige ogtekniske problemer, ændringerne giver anledning til, og der skal lægges vaegt påat tilgodese medarbejdernes behov for tryghed. Det påhviler samarbejdsudvalgetat behandle mulighederne for omplacering, omskoling eller eventuelt anden be-skæftigelse for de medarbejdere, der berøres af ændringerne.b.) Forslag til budgetter og regnskab for det pågældende ansvarsområde, Ledelsenskal løbende 'informere om væsentlige ændringeri de regnskabsmæssige og øko-nomiske forhold. orienteringen skal ske således, et der kan slçe drøftelse af de ele-menter, der vedrører arbejds- og personaleforhold.Stk. 5. Samarbejdsudvalgets medbestemmelsésrétSamarbejdsudvalget er medbestemmende for 'fastlæggelse af retningslinjer for:a.) Arbejdsforhold, herunder placering af den daglige arbejdstid og pauser, velfærds-fornnstallniilger, forhold vedrørende medarbejdernes sikkerhed, udarbejdelse afordensregler, arbejdstilrettelæggelse, fastlæggelse al' arbejdsmetoder, indretning alegnede arbejdslokaler, fysiologisk rigtigt indrettede arbejdspladser og hensiglsmæssig udnyttelse af anlæg, maskiner og materialer.b.) Personaleforhold, herunder ansættelser, afskedigelser, forfremmelser, intern ud-dannelse af medarbejder, omplacering, omskoling og efteruddannelse af meder-13



bejder, udformning og gennemførelse af introduktionsprogram, stillingsbeskri-velse, personalebedommelse, ligestilling og personalemæssige konsekvenser af atanvende udbud og udlicitering.Når en af parterne fremsætter ønske om det, indledes dersnarest muligt drøftelser _i samar-bejdsudvalget med henblik på fastlæggelse af remingsliräjerfor pågældende område.Fastlagte retningslinjer udformes skriftligti referatet fra samarbejdsudvalgsmødet eller påanden måde. Retningslinjer-rm er bindende for både ledelse og medarbejderrepræsentanter,som er forpligtet til at forsvare og anvende de fastlagte retningslinjer i konkrete tilfælde.Hver af parterne kan opsige fastlagte retningslinjer med to måneders varsel.Stk. 6. Information fra samaxliejdsiidvalgetDet påhviler samarbejdsudvalget at drage omsorg for, at samtlige Inedarbcjdere - skriftligteller mundtligt - løbende orienteres om udvalgets arbejde.Stk. 7. Uddannelse af samarbejdsudvalgets medlemmerDet påhviler samarbejdsudvalget at arbejde for at tilvejebringe de fornødne uddannelsesmu-ligheder for dets medlemmer.Stk. 8. Samarbejdsudvalgets sammensætningAntallet af repræsentanter i samarbejd sudvalget fastsættes ved aftale mellem institutionensledelse og personsleorganisaüonernes stedlige repræsentanter. Består institutionens perso-nale af flere grupper, sker fordelingen af disse personalerepræsentanter mellem grupperneved aftale mellem disse.Antallet af ledelsesrepræsentantcr i samarbejdsudvalget kan ikke overstige antallet af repræ-sentanter for øvrige ansatte i institutionen. Det bør tilstræbes at repræsentationen bliver sårepræsentativ som muligt. Antallet af repræsentanter fra .hver side kan ikke være færre end 3og normalt ikke flere end 7.Institutionens ledelse udpeger af sin midte sine repræsentanter i samarbejdsudvalget, Denansvarlige leder er .formand for udvalget. Personalets samarbejdsudvalgsrepræsentantervælgesaf personalet blandt de ansatte i institutionen.For personalegrupper med valgte tillidsrepræsentanter sker valget dog blandt disse. Næst-formanden udpeges af samarbejdsudvalgets personalerepraesentanker.14



Samarbejdsudvälgsmedlemmer, derlkke er tillidsrepræsentanter, er beskyttet mod afskedi-gelse på samme måde som tillidsrepræsentanter. “Samartzejdsttdvalgets ledelsesrepraesentañ-ter og personalerepraesentánter udpegeri fællesskab en sekretær, der 'ikke behøver at væremedlem af udvalget'. 'Por repræsentanter i samarbejdsudvalget udpegessüppleanter efter 'samme' rézmingsliniei*som for repræsentanteme.-Süppleanteine indtræder i udvalget ved de ordinære 'rjnedliem-mers forfald. iMedlemmer og suppleanter udpeges forto år ad gangen; I-lvervet ophører, såfremt .en ledel-sesrepræsen tank forlader den stilling, der har' begrundet hans udpegning, eller en personale'-repræsentant forlader institutionen eller den áfdeling af institutionen, hvorfra han er valgt.Sä fremt ikke samtlige personalegrupper opnår repræsentation i samarbejdsudvalget kan deroprettes et kontaktudvalg, bestående af samarbejdsudvalgetsgpersonalerepræsentanter, samten repræsentant for hver af de personalegrupper,- der ikke er repræsentereti samarbejdsud-valget.Kontaktudvalgets opgave er at virke vejledende og rådgivende for personalerepræsentan-terne i samarbejdsudvalge t. Udvalget indkaldes forud for møder i samarbejdsudvalget.Stk. 9. Samarbejdsudvalgets arbejdsformMøder afholdes, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst engang i kvartalet. Møder afholdes endvidere, såfremt et flertal af personalerepræsentantemeover for formanden eller næstformanden fremsætter anmodning herom med angivelse af despørgsmål, som ønskes behandlet. IIndkaldelse til møde skal ske med mindst tre ugers varsel. Forslag til emner på dagsordenskal tilstilles formanden eller næstformanden senest to uger før mødet. Dagsorden udarbej-des af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes senest en uge for mødet,Ovennævnte frister kan fraviges i særlige tilfælde eller hvis der er enighed herom i samarbejdsudvalget.Sekretæren for udvalget tager referat fra møderne. Referatet udsendes efter godkendelse afformanden og næstformanden og forelægges .til endelig godkendelse på næste møde.De med udvalgene forbundne omkostninger afholdes af institutionen, som også er pligtig tilat stille egnede lokaler til rådighed.15



Møderne afholdes fortrinsvis i arbejdstiden. Medlemmerne skal have 'den fornødne tid til rå-dighed til samarbejd sudvalgsarbejdet og oppebærer herunder den sædvanlige, overensvkomstmaessige løn.Samarbejdsudvalget kan, når der er enighed herom, nedsætte undemdválg, herunder ogsåpermanente udvalg til behandling af bestemte opgaver.Sådanne udvalg kan sammensættes af medlemmer af samarbejdsudvalget eller suppleresmed eller sammensættes af andremedärbejderei institutionen.Underudvalgene skal holde samarbejdsudvalget løbende orienteret om deres arbejde. Derknn herudover tilkaldes særlig sagkyndige ved behandling af specielle spørgsmål.Parterne skal bestræbe sig for at opnå enighed, ogdet betragtes som et brud på denne aftale,hvis der ikke udvises positiv forhändlingsvilje.16
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