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Det er Sundhedskartellets klare mål, at vi fortsat går efter en forhandlingsløs-
ning med hjælp i Forligsinstitutionen her ved OK18. 

Denne vejledning er udarbejdet til støtte for dig som tillidsrepræsentant ved 
den konflikt som Etf og alle andre organisationer har varslet overfor de offentli-
ge arbejdsgivere.

Ender det i en konflikt, er det vigtigt, at du er klædt på til opgaven. Der er 
opgaver, du som TR er ansvarlig for både før, under og efter en konflikt. I denne 
TR-vejledning finder du svar på mange spørgsmål. Det har stor betydning, at du 
har klarhed over muligheder og retningslinjer under en konflikt.  Er du TR på 
en ikke-konfliktramt arbejdsplads, finder du også i denne vejledning en beskri-
velse af, hvad TR’s opgave så er.  

Det er Etf’s opgave at sørge for, at du får den viden, du har brug for.  Som TR er 
du vigtig for os, både som medlemmernes og som organisationens repræsen-
tant. Det er du over for alle interessenter, der berøres af konflikten og i forhold 
til den interesse og opmærksomhed, som en konflikt fører med sig.

Vi ved og har forståelse for, at en konflikt medfører mange og nye opgaver. Der 
er et stort koordinationsarbejde, der skal organiseres i samarbejde med såvel 
kolleger som Etf. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at ingen skal 
stå alene i konflikten. 

Vi bestræber os på at være i tæt dialog med dig og holde dig opdateret med 
nyeste viden om konfliktsituationen. Du er derfor altid velkommen til at søge 
sparring og rådgivning hos Etf på tlf. 3115 6080 eller konflikt@etf.dk  

En konflikt er en fælles sag. 

Kære tillidsrepræsentant
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Vi er afhængig af din indsats og vores gensidige fællesskab i Sundhedskartellet. 
Kun sammen kan vi arbejde for en løsning for alle. Vi er klar over at der ligger 
mange arbejdsopgaver i forbindelse med konflikten, og derfor vil vi på forhånd 
takke for det store indsats, som du og dine kolleger yder i forbindelse med 
konflikten 2018.

Med venlig hilsen

 
Tina Nør Langager
Formand 
Ergoterapeutforeningen
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TR’s rolle - før konflikt
I FORHOLD TIL MEDLEMMERNE
Før en konflikt har du som TR en lang række opgaver, der alle har til formål at 
sikre, at medlemmerne er orienterede om den forestående konflikt, og at de er 
rustede til den. Du kan ruste dine kollegaer til konflikten ved at:
• orientere medlemmerne løbende 
• opfordre dem til at holde sig orienterede bl.a. ved at deltage på møder arran-

geret af dig eller organisationen, via hjemmesiden og pressen 
• informere medlemmerne om deres pligter under en konflikt – fx at de skal 

melde til dig, hvor de er, og at de som udgangspunkt har mødepligt til aktivi-
teterne 

• afstemme forventninger og holdninger med medlemmer fx i forhold til typer 
af aktiviteter, der skal sættes i gang, så alle føler ejerskab og deltager

• opfordre/ opmuntre medlemmerne til selv at tage initiativ og ansvar for opga-
ver og ansvarsområder under konflikten.

Det er også vigtigt, at du selv er forberedt til konflikten. Du skal fx: 
• udpege eventuelle ressourcepersoner og fordele opgaver til medlemmerne 

(fx ansvar for at lave rekvisitter og planlægge aktiviteter)  
• lave en liste med private mobiltelefonnumre og e-mailadresser på medlem-

merne, så de kan kontaktes under konflikten
• afklare dine egne og andres forventninger om din rolle under konflikten - det 

er dig der bliver leder af nødberedskab, konflikten m.m. 
• få styr på kollegernes ansættelsesforhold, fx om de er vikarer, på deltid, i 

fleksjob eller står over for at skulle på efterløn
• spørge til medlemmernes ferieplaner, da det ikke er muligt at starte en ferie 

under en konflikt. Læs mere i Konflikt ABC’en.

http://www.etf.dk/ok18-konflikt-abc 
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I FORHOLD TIL ARBEJDSGIVEREN
Før en konflikt er det rigtig vigtigt, at du har lavet en forventningsafstemning 
med din arbejdsgiver. Der er meget, der er lettere at aftale inden en konflikt går 
i gang, og når man har god tid til at drøfte tingene. Du kan fx lave aftaler med 
din arbejdsgiver om:
• at I skal have faste møder – hvor ofte og hvornår 
• hvordan ledelsen nemt kan komme i kontakt med dig under konflikten, fx 

hvis den ønsker at forhandle en udvidelse af nødberedskabet
• nødberedskabet og hvordan det skal foregå hos jer - aftalerne skal forhandles 

af TR og godkendes af Ergoterapeutforeningen. 
• hvordan I skal håndtere afslutningen af konflikten. 

I FORHOLD TIL ORGANISATIONEN/ KREDS/ REGION
Du skal også før en konflikt tænke på, hvordan dit samarbejde med kredsen/ 
regionen/ organisationen skal være under konflikten. Det kan anbefales, at du 
under overenskomstforhandlingerne holder en tæt kontakt til organisationen, 
og at du holder dig orienteret, om, hvad der sker. Desuden kan du fra organisa-
tionen bl.a. få konkret vejledning om de første konfliktdage og nødberedskabet. 
Herudover er det vigtigt, at du: 
• sørger for, at organisationen kan få fat i dig pr. telefon og/eller e-mail -  HUSK 

at tjekke, at organisationen har dine private kontaktoplysninger 
• orienterer organisationen om, hvad der sker på din arbejdsplads – stort og 

småt.

I FORHOLD TIL ANDRE TR
Før en konflikt er det vigtigt at vidensdele med andre TR fx ved at holde net-
værksmøder med andre TR i og uden for organisationen.
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TR’s rolle - under konflikten 

Som TR har du en helt central rolle og ansvar for en række opgaver under 
konflikten.  

Ud over dine almindelige opgaver som tillidsrepræsentant får du en slags leder-
funktion for dine kolleger på vegne af organisationen. Organisationen fungerer 
nemlig midlertidigt som ”arbejdsgiver” over for medlemmer, der er i konflikt, da 
ansættelsesforholdet bliver suspenderet fra det tidspunkt den lovlige konflikt 
træder i kraft, til den ophører. Det vil være dig, der i praksis har denne opgave 
på arbejdspladsen. 

Lederskabet indebærer, at det er dig, der i tæt samarbejde med din organi-
sation, træffer beslutninger, styrer og motiverer dine kolleger og sørger for, at 
nødberedskabet og konflikten forløber efter hensigten.

Ved en konflikt skal der forhandles et evt. nødberedskab, der skal sikre, at  ”…
arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- og/
eller varigt førlighedstruende følger ...” også udføres under en konflikt. 

Du indgår ikke selv i nødberedskabet, da du skal stå til rådighed for ledelsen og 
medlemmerne.

ANSÆTTELSESFORHOLDET UNDER EN KONFLIKT
Ved en konflikt ophører ansættelsesforholdet i princippet for det konfliktramte 
personale, så længe konflikten varer. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan 
disponere over personalet.

I dén udstrækning, det er nødvendigt at inddrage konfliktramt personale i nød-
beredskabet, er det organisationerne, som stiller dette til rådighed. Tilsvarende 
er det organisationernes ansvar at sikre, at beredskabet er til stede. For Ergo-
terapeutforeningen gælder, at det er TR, der har denne opgave i tæt sparring 
med ’Nødberedskabskoordinatoren’ i Etf. Kontakt Etf på tlf. 3115 6080 eller på 
konflikt@etf.dk .
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Undtagelse: Er der tale om en katastrofesituation, kan arbejdsgiveren indkalde 
hele det konfliktramte personale i henhold til aftalen om nødberedskab.

AFTALE OM NØDBEREDSKAB
Hovedaftalen bestemmer, at der bliver forhandlet en rammeaftale om nød-
beredskab mellem de centrale parter (arbejdsgiverne og organisationerne). 
Aftalen beskriver rammerne for varetagelsen af det  ”..arbejde, der er livsvigtigt, 
uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førligheds-
truende følger ...” under en konflikt.  Rammeaftalen vil også indeholde forhold 
omkring særlige patientgrupper/borgere, forhold for tillidsrepræsentanter m.m.
Når den centrale rammeaftale er på plads, vil der for det enkelte konfliktområ-
de blive forhandlet en lokal aftale om bemandingen på de konkrete konflikt-
ramte arbejdssteder. Det er organisationen, der har ansvaret for forhandlin-
gerne af den lokale aftale. For Ergoterapeutforeningen gælder, at TR har denne 
opgave i tæt sparring med ’Nødberedskabskoordinatoren’ i Etf. Kontakt Etf på 
tlf. 3115 6080, eller konflikt@etf.dk .
Se vejledning om nødberedskab. 

Disse aftaler udgør sammen med MED/SU-aftaler eller aftaler om tillidsrepræ-
sentanter det aftalemæssige grundlag for tillidsrepræsentanternes medvirken i 
en konflikt.

HVILKET ARBEJDE MÅ/SKAL DE KONFLIKTRAMTE UDFØRE?
Det personale, der er omfattet af nødberedskabsaftalerne, må udføre arbejde, 
der af Ergoterapeutforeningen vurderes som ”livsvigtig, uopsætteligt eller på-
krævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger.”

Hvis der opstår uenighed om, hvilke opgaver der falder ind under denne 
afgrænsning, er det vigtigt, at du over for ledelsen fremlægger medlemmernes/
din forklaring på uenigheden. Ledelsen kan da, hvis den ønsker det, revurdere 
sagen.

http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/ok18/noedberedskab_ok18_etf.pdf
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Det skal understreges, at en sådan drøftelse med ledelsen altid skal foregå uden 
for patienternes/ borgernes rækkevidde.

Kan I ikke blive enige om vurderingen af, hvilke opgaver der falder ind under 
afgrænsningen, skal du indberette den udførte opgave på særligt skema (ske-
maerne sendes/uddeles til TR, i de konfliktramte områder). 

Du må ikke forhindre, at opgaven udføres. 

Indberetningen skal sendes til din organisation. Du bør orientere ledelsen, når 
du indberetter en opgave til organisationen, der har været uenighed om. På den 
måde er du medvirkende til et godt samarbejde, der bygger på åbenhed.

BEMÆRK: Patienters/borgeres navne og cpr-numre må ikke registreres.

Det skal understreges, at du bestemmer over, hvem der skal i nødberedskab. 
Men du har ikke indflydelse på, hvilke medlemmer der varetager de enkelte 
opgaver, når de jf. nødtjenesteplanen er på vagt. Ansvaret for den konkrete 
arbejdstilrettelæggelse ligger som altid hos ledelsen. 

TR PÅ KONFLIKTRAMTE OMRÅDER
I forhold til medlemmerne
Under konflikten skal du være i  løbende, tæt dialog med kollegerne om aktuelt 
nyt, spørgsmål, diverse informationer og evt. problemstillinger. Da arbejdsplad-
sen er lukket land for de konfliktramte, er det en god ide at finde et sted, hvor I 
alle jævnligt mødes. Kun ved at stå sammen kan vi sikre en succesfuld konflikt. 
Det er vigtigt, at du altid er velinformeret om udviklingen i konflikten, så du 
kan være behjælpelig med at få løst evt. spørgsmål/ problemer, eller så du kan 
medvirke til at fastholde motivationen: hvorfor er det, vi er i konflikt? 
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Derudover 
• har du ansvar for, at der er en nødberedskabsvagtplan. Planen skal tage 

højde for evt. sygdom, så det er klart for dine kolleger og ledelsen, hvem der 
dækker vagten i tilfælde af sygdom eller akut opståede situationer, hvor nød-
beredskabet skal udvides midlertidigt. 

• skal du orientere dine kolleger, hvis nødberedskabet bliver midlertidigt udvi-
det, så alle ved, hvilke funktioner der indgår og ikke indgår, og hvad de skal 
gøre, hvis der opstår tvivl/ uenighed. 

I forhold til din arbejdsgiver
De centralt aftalte nødberedskabsaftaler sikrer dig adgang til de konfliktramte 
områder. Du har adgang til at gennemgå alle funktioner, der udføres under kon-
flikten i henhold til disse aftaler og den lokale aftale. Du må formidle tilgænge-
lige oplysninger herfra.

Din rolle overfor arbejdsgiveren består grundlæggende i at sikre, at det aftalte 
nødberedskab er til stede på arbejdspladsen, hvis der er indgået en lokal aftale 
om nødberedskab på jeres område. 

Ledelsen skal nemt kunne komme i kontakt med dig, hvis den fx ønsker at 
forhandle en udvidelse af nødberedskabsaftalen, eller den på anden måde har 
brug for at kontakte dig.

Du har kompetencen til at genforhandle, men ikke underskrive en lokal aftale 
om nødberedskab, såfremt det er nødvendigt at genforhandle den.

Sideløbende med nødberedskabsplanerne skal du sikre, at de sædvanlige tjene-
steplaner fortsat udarbejdes af ledelsen.
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I forhold til din organisation/ kreds/ region
• sørg for, at organisationen kan få fat i dig pr. telefon og/ eller e-mail
• vær i tæt dialog med organisationen om aktuelt nyt, spørgsmål, problemer og 

diverse informationer, så du altid er velinformeret om udviklingen i konflik-
ten, og så organisationen har føling med situationen på arbejdspladsen og 
stemningen blandt medlemmerne 

• tjek hjemmesiden dagligt: etf.dk/ok18
• ring til din organisation, hvis du har brug for sparring
• ring til din organisation hvis du skal genforhandle lokalaftalen om nødbered-

skab eller et midlertidigt udvidet nødberedskab
• indsend en genforhandlet lokal aftale om midlertidigt udvidet nødberedskab 

til organisationen mhp. at få godkendt og underskrevet aftalen
• orientér organisationen, hvis andre faggrupper påtager sig konfliktramt 

arbejde
• medvirk til, at medlemmer, der har indgået i nødberedskabet, bliver registre-

ret i organisationen
• opsaml oplysninger og indsend detaljeret nødberedskabsliste, hvoraf det 

fremgår, hvilken dato og hvilket antal timer under konflikten de pågældende 
konfliktmedlemmer har været i nødberedskab. Listen indsendes til din orga-
nisation.

I forhold til andre TR i konflikt
• hold kontakt til andre TR i konflikt både på din egen arbejdsplads, men også 

på andre arbejdspladser
• hold kontakt til andre TR i konflikt så I kan bruge hinanden til sparring, inspi-

ration og til evt. fælles arrangementer

I forhold til presse
• vær parat til at svare på spørgsmål fra pressen ud fra organisationens materi-

ale og anvisninger. 
• fokus på enkelte budskaber hold dig til sagen   bland ikke andre budskaber 

ind. 
• vær imødekommende henvis videre om nødvendigt

http://www.etf.dk/ok18
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• skriv pressemeddelelser sammen med andre konfliktende. 
• kontakt evt. organisationen for yderligere vejledning.

NØDBEREDSKAB
Du har et særligt ansvar for at kontrollere, at aftalerne om konfliktens forløb 
overholdes. Det betyder, at du på anmodning skal kunne efterprøve, om der ale-
ne udføres de funktioner, som man er blevet enige om, er en del af nødbered-
skabets opgaver. Kontrolarbejdet må dog ikke belaste det arbejdende personale.

Uorganiserede
Konflikten omfatter kun de konfliktudtagne medlemmer fra de organisationer, 
der deltager i konflikten. Uorganiserede er ikke omfattet af konfliktvarslet og er 
fortsat ansat hos arbejdsgiver. De skal således udføre deres vanlige arbejde og 
følge den sædvanlige tjenesteplan.

Hvis der ikke er nødberedskab på din afdeling
Tillidsrepræsentantens opgaver er generelt beskrevet ud fra, at der er nødbe-
redskab på afdelingen/arbejdspladsen. Det vil ikke gælde alle steder, da der 
kan være afdelinger hvor arbejdsgiver ikke forlanger et nødberedskab. 

Som nævnt vil du under en konflikt få en slags lederfunktion over for dine 
kolleger. Hvis der ikke er nødberedskab på din afdeling/arbejdsplads bliver din 
rolle først og fremmest at orientere og motivere dine kolleger samt koordinere 
jeres aktiviteter. 

Det er vigtigt at holde tæt kontakt til dine kolleger, din organisation og til de øvrige 
tillidsrepræsentanter i konflikt. De konkrete opgaver kan du finde i de generelle råd. 

Dit forhold til din leder under konflikten vil bestå i, at aftale hvornår og hvor-
dan I kommer i kontakt med hinanden. Det kan blive nødvendigt, hvis der 
opstår et behov for nødberedskab. 
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Selvom du ikke selv er udtaget til konflikt, skal du være opmærksom på din 
særlige rolle og opgaver, hvis du repræsenterer medlemmer/ faggrupper, der er 
udtaget til konflikt.

Du skal sørge for at have den fornødne tid til at varetage din funktion over for 
de konfliktramte, fordi de er en del af dit valggrundlag  

Gør det klart for ledelse og kolleger, at du både repræsenterer en gruppe af 
konfliktramte og en gruppe ikke-konfliktramte

Gør det klart for alle, at man ikke undergraver konflikten ved at påtage sig kon-
fliktramt arbejde, så længe det ikke er andet og mere, end man plejer 

Hvis du er valgt som TR for et valgfællesskab så tag kontakt den eller de orga-
nisationer, hvis medlemmer du repræsenterer, og fortæl at du repræsenterer 
deres medlemmer Bed evt. andre organisationer om at holde dig orienteret.

Se i øvrigt vejledning for TR, der er i konflikt.

TR PÅ ET IKKE-KONFLIKTRAMT OMRÅDE
Overenskomstforhandlingerne - og dermed også en eventuel konflikt - vedrører 
forbedringer af alle medlemmers løn- og ansættelsesforhold. Du vil som tillids-
repræsentant for en ikke-konfliktramt arbejdsplads også have en rolle og en 
opgave som organisationens repræsentant på arbejdspladsen, mens en konflikt 
kører på andre arbejdspladser. 

Alt som det plejer
Fordi din arbejdsplads ikke er konfliktramt, vil alt skulle køre, som det plejer. 
Det betyder, at du og dine kolleger skal arbejde som normalt, og at I også kan 
afholde planlagt ferie. En arbejdsgiver kan ikke inddrage ferie med henvisning 
til den igangværende konflikt. 
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Konfliktramt arbejde
En konflikt kan medføre et øget antal opgaver i de områder, der ikke er ramt af 
konflikten. 
På det regionale område kan en konflikt medføre et øget antal indlæggelser fra 
andre afdelinger eller kommuner, der er konfliktramte.

Medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, skal forholde sig neutrale. 
De må med andre ord ikke påtage sig andet eller mere arbejde end, hvad de 
sædvanligt har beskæftiget sig med, ligesom de skal opretholde sædvanligt 
arbejdstempo.

Husk også, at borgerrettede opgaver ”ude af huset”, møder, kursus osv. også vil 
være omfattet af konflikten og altså ikke må videreføres med mindre der er tale 
om nødberedskab. 

Du opfordres til at holde øje med og indberette, hvis andre organisationers 
medlemmer udfører konfliktramt arbejde. Det gælder også organisationens 
egne medlemmer. 

Hvis der er kolleger på din arbejdsplads, der ikke er organiseret, skal du også 
indberette, hvis disse udfører konfliktramt arbejde. Mere end nogensinde er 
det under en konflikt ret tydeligt, hvem der ikke yder en indsats for at opnå en 
forbedring af løn- og ansættelsesvilkårene. Dette er en god mulighed for at un-
derstrege forskellen på dem, der har tilvalgt fællesskabet, og hvem der vender 
ryggen til, og det vil være åbenlyst, at uorganiserede kolleger svækker konflik-
ten og dermed effekten. 

Skulle du blive i tvivl om, hvorvidt I på din arbejdsplads pålægges nye eller flere 
opgaver, som en konsekvens af konflikten, er det vigtigt, at du straks tager kon-
takt til din organisation, så nye problemer hurtigt kan opfanges og behandles.  
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Løbende orientering af dine kolleger
Det er en god idé løbende at tage skridt til  at informere dine kolleger om over-
enskomstforhandlingerne, årsagen til forhandlingernes sammenbrud, kon-
fliktforløbet og dens udvikling. Har du spørgsmål til konfliktens forløb kan du 
rette henvendelse til organisationen , ligesom du vil kunne holde dig opdateret 
via organisationens hjemmeside Du kan formentlig ikke forvente, at ledelsen 
giver tilladelse til, at sådanne orienteringsaktiviteter kan ske i arbejdstiden og 
på arbejdsstedet.  

Sympati med konfliktramte kolleger
Det kan være en hård belastning for dine kolleger på andre arbejdspladser at 
være i konflikt. Erfaring viser, at det har rigtig stor betydning, at man modtager 
sympatitilkendegivelser fra kolleger fra ikke-konfliktramte arbejdspladser, som 
anerkender, at man i solidaritetens navn konflikter, for at skaffe bedre løn- og 
ansættelsesvilkår for alle. 

Som TR må du meget gerne tage initiativ til at skrive sympatitilkendegivelser 
fra din arbejdsplads til dine konfliktramte kolleger på andre arbejdspladser, 
sende en kurv med hjemmebagte boller til dem, der er på gaden, skrive læser-
breve i lokale aviser, sende blomsterhilsner - kun fantasien sætter grænserne.  

Blot skal du være opmærksom på, at det enten skal foregå uden for almindelig 
arbejdstid eller efter forudgående aftale med ledelsen, i overensstemmelse 
med TR/MED-aftalen. 

Egentlig sympatikonflikt til støtte for hovedkonflikten skal varsles i overens-
stemmelse med hovedaftalens bestemmelser og er udelukkende et anliggende, 
som organisationen tager beslutning om. 

Har du spørgsmål, der vedrører sympatitilkendegivelserne og reglerne i forbin-
delse hermed, kan du rette henvendelse til organisationen. 
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Lockout
Arbejdsgiverne kan som modtræk til den varslede konflikt vælge af varsle lock-
out. Ved en lockout sender arbejdsgiveren de ansatte hjem uden løn. Skulle din 
arbejdsplads blive ramt af lockout, vil du og de berørte medlemmer modtage 
meddelelse herom fra organisationen. Du og dine medlemmer vil herefter blive 
omfattet af de samme vilkår, som andre konfliktramte medlemmer af foreningen. 

Ledige stillinger
På ikke konfliktramte arbejdspladser kan stillinger opslås og tiltrædes som 
hidtil. 

På de konfliktramte arbejdspladser vil der under konflikten samtidig være en 
stillingsblokade. Det betyder, at strejkeramte stillinger og ubesatte stillinger 
ikke kan besættes. Stillingerne kan godt søges, men kan ikke tiltrædes, ligesom 
der heller ikke kan føres ansættelsessamtaler. 

Få mere at vide
På hjemmesiden finder du svar på flere generelle spørgsmål i tilfælde af kon-
flikt. Find også vores KonfliktABC på hjemmesiden.

 

http://www.etf.dk/ok18-konflikt-abc
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TR’s rolle - efter konflikten

Når konflikten ophører, følger det af Hovedaftalen på regionernes område, at:

”Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager medlemmerne uden unødigt 
ophold deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var ansat. Der må ikke fra 
nogen af parterne ske fortrædigelser sted i anledningen af arbejdsstandsningens 
ophør”

Tilsvarende paragraffer findes i hovedaftalerne på KL’s område. 

Hovedreglen er derfor, at de konfliktende medlemmer genoptager deres almin-
delige arbejde efter de almindelige tjenesteplaner, når konflikten slutter.

Det er de centrale parter, der aftaler, hvornår konflikten ophører. 

De strejkende medlemmer har selv ansvar for at holde sig orienteret via 
tillidsrepræsentanten, organisationen og pressen om, på hvilket tidspunkt det 
normale arbejde genoptages. Det vil dog  være en fin service, at du også holder 
medlemmerne orienteret.

Der skal sideløbende med nødberedskabsvagtplanerne udarbejdes sædvanlige 
parallelle tjenestetidsplaner, således at de konfliktramte medlemmer hele tiden 
ved, hvordan der skal arbejdes, når konflikten er slut. 

Udarbejdelsen af de sædvanlige tjenestetidsplaner er ikke din opgave som til-
lidsrepræsentant, med mindre du har den opgave til hverdag, men det anbefa-
les at du sikrer at tjenestetidsplanerne bliver lavet

Dine særlige opgaver som tillidsrepræsentant slutter i princippet den dag, kon-
flikten stopper. Men for at overgangen fra konflikt til normal arbejdsdag bliver 
så problemfri som muligt, spiller din indsats som tillidsrepræsentant også her 
en stor betydning i forhold til en række forhold.
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I forhold til kollegaer
Det er som nævnt formelt op til det enkelte medlem at holde sig orienteret om, 
hvordan konflikten udvikler sig, og hvornår den stopper. Som tillidsrepræ-
sentant kan du dog i forhold til konfliktens ophør støtte dine kollegaer ved at 
orientere dem om konfliktens ophør og gøre dine kollegaer opmærksomme på, 
at de har ret og pligt til at genindtræde i deres sædvanlige stillinger, straks når 
konflikten ophører. Læs mere i Konflikt ABC’en.

Hvis et medlem ikke møder på arbejde som forudsat, når konflikten ophører, 
er det efter omstændighederne ulovlig udeblivelse, der i værste fald kan føre til 
bortvisning. 

Hvis et medlem ikke møder som forudsat efter konfliktens ophør, kan du som 
tillidsrepræsentant forsøge at tage kontakt til medlemmet, organisationen og 
arbejdsgiver og om fornødent træffe aftale med arbejdsgiver, så en eventuel 
bortvisning undgås.

Som tillidsrepræsentant er du herudover en nøgleperson i forhold til at svare 
på spørgsmål og orientere dine kollegaer om den nye overenskomst. 

I forhold til arbejdsgiver
Når konflikten stopper, genindtræder du også i dine normale forpligtelser. An-
svaret for tjenestetidsplanerne overgår til arbejdsgiver og den medarbejder, der 
normalt varetager denne funktion.

Som tillidsrepræsentant kan du dog understøtte overgangen fra konflikt til 
almindeligt arbejde ved at sikre, at arbejdsgiver har udarbejdet en normal 
tjenestetidsplan, og at dine kollegaer er bekendte med denne.

Som tillidsrepræsentant vil du desuden spille en rolle, hvis en kollega ikke mø-
der som forudsat efter konfliktens ophør. Her kan du træffe aftale med arbejds-
giver, der gør, at medlemmet ikke evt. bortvises for ulovlig udeblivelse.

http://www.etf.dk/ok18-konflikt-abc 
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Du kan herudover forsøge at lave en aftale med arbejdsgiver om, hvordan den 
praktiske overgang fra konflikt til normalt arbejde skal foregå. Kræver arbejds-
giver fx, at alle møder ind første dag efter konflikten, eller er det alene de, der er 
opført på den normale tjenestetidsliste, der møder ind, hvordan kommer man 
godt videre efter konflikten, etc.?

I forhold til organisationen
Også i forhold til organisationen ophører dine særlige pligter, når konflikten 
stopper.

Det vil dog være en fordel, hvis du stadig holder tæt kontakt til din organisation 
i forbindelse med konfliktens afslutning i dét tilfælde, at der er særlige forhold, 
du skal være opmærksom på. Der kan ligeledes fortsat være uafklarede spørgs-
mål vedrørende konflikten, konfliktunderstøttelsen m.v. 
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Husk at…

• du er organisationens repræsentant på arbejdspladsen
• vi hele tiden står bag dig og vil hjælpe dig med din opgave
• du på vegne af organisationen skal sikre, at aftalerne om konfliktens forløb 

overholdes
• du skal medvirke ved 

o registreringsarbejdet af akut/ uopsætteligt arbejde
o indberetning af midlertidig forøgelse af beredskabet m.m. 
o indberetning af nødberedskabslister til din organisation
• du på baggrund af de indgåede beredskabsaftaler skal udarbejde en nød-

tjenesteplan - gerne i et samarbejde med ledelsen
o du har ansvaret for og bestemmer over nødtjenesteplanen, men ikke over 

hvem der skal varetage hvilke konkrete opgaver
o det er dig, der pålægger medlemmerne deltagelse i beredskabet

• du i et samarbejde med ledelsen skal udarbejde en plan for, hvordan vagtbe-
redskabet suppleres i tilfælde af sygdom eller andre akutte situationer 

• du i forhold til livstruende og andre uopsættelige situationer sammen med 
ledelsen kan aftale en ændring af antallet af beskæftigede medlemmer for en 
kortvarig periode
o aftalen efterfølgende skal godkendes af organisationen

• du skal sikre, at ledelsen kan komme i kontakt med dig
• du løbende har kontakt med medlemmerne og organisationen
• du er velinformeret om udviklingen i konflikten
• sikre, at ledelsen sideløbende med nødtjenesteplanen udarbejder de sædvan-

lige tjenesteplaner
• alle medlemmer har pligt og ret til at genindtræde i deres stillinger ved kon-

fliktens ophør.
• du kan kontakte Etf på konflikt@etf.dk  eller tlf. 3115 6080. 
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Hovedaftale mellem KL og Dansk  
Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter,  
Ergoterapeutforeningen,  
Kost & Ernæringsforbundet og  
Dansk Tandplejerforening

KL
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Dansk Tandplejerforening
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Kapitel 1. Hvem er omfattet

§ 1. Hvem er omfattet

Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for

1. KL og de kommuner og øvrige ansættelsesmyndigheder i forhandlingsom-
rådet, som er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem KL og 
Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & 
Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening,

2. selvejende institutioner, med hvilke Københavns Kommune har indgået 
driftsoverenskomst, og for hvilke Københavns Kommune med bindende virk-
ning kan indgå overenskomst om løn- og ansættelsesforhold.

3. Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost 
og ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening og medlemmer af disse 
organisationer, som er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem 
KL og en eller flere af disse organisationer.

Bemærkning:
I bilag 1 findes en oversigt over, hvilke overenskomster denne hovedaftale 
dækker KL’s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fæl-
lesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs § 60, trafikselskaber, 
alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og 
unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. 18, 19 og 20 i lov om social 
service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansæt-
telsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn.

Denne hovedaftales konfliktløsningsregler gælder ikke for regelsæt eller dele 
heraf, som indeholder særlige bestemmelser om løsning af konflikter.
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Kapitel 2. Parternes formål

§ 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Stk. 1
Hovedaftalens parter er enige om at fremme et godt samarbejde og virke for 
rolige og stabile arbejdsforhold på tjenestestederne.

Stk. 2
KL og den enkelte kommune/den øvrige ansættelsesmyndighed vil hverken 
direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for, at de ansatte organiserer 
sig i en organisation/forbund, der er omfattet af hovedaftalen.

§ 3. Ledelsesretten

Ledelsesretten udøves

1.  i overensstemmelse med bestemmelserne i de kollektive overenskomster, 
og

2.  i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter i henhold til 
de til enhver tid gældende aftaler om tillidsrepræsentanter, samarbejde 
og samarbejdsudvalg og de til enhver tid gældende aftaler om medindfly-
delse og medbestemmelse.

Bemærkning:
Tilsvarende er gældende for lokale aftaler indgået med hjemmel i nævnte 
aftaler.

§ 4. Fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår

Stk. 1
Løn- og ansættelsesvilkår bør fastlægges ved kollektive overenskomster.

Stk. 2
Organisationer, omfattet af denne hovedaftale, er berettiget til at overlade 
til et forhandlingssamarbejde at føre overenskomstforhandlinger og indgå 
overenskomster.
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Kapitel 3. Interessetvister

§ 5. Overholdelse af overenskomsten

Selv om en overenskomst er opsagt og udløbet, er parterne forpligtet til at 
overholde dens bestemmelser, indtil den er fornyet, eller der er iværksat 
arbejdsstandsning, jf. § 7.

§ 6. Forhandling af ny overenskomst

Hvis en overenskomst er opsagt, eller der er fremsat begæring om forhand-
ling om indgåelse af en overenskomst, optages der forhandling om fornyelse/
indgåelse af overenskomsten senest 1 måned efter opsigelsen/begæringen.

Forhandlingerne om indgåelse af en ny overenskomst tilrettelægges således, 
at ny overenskomst søges indgået, inden den opsagte udløber.

Bemærkning:
Opsigelsesbestemmelser fremgår af de enkelte overenskomster.
§ 7. Varsling og iværksættelse af arbejdsstandsning

Stk. 1
Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstands-
ninger efter nedenstående regler. Retten til at iværksætte arbejdsstandsning 
tilkommer vedkommende organisation eller et samarbejde af organisationer, 
som nævnt i § 4, stk. 2, og KL.

Stk. 2
Strejke, lockout, blokade og boykot betragtes som arbejdsstandsninger.

Stk. 3
Beslutning om iværksættelse af arbejdsstandsning tilkendegives vedkom-
mende part ved anbefalet brev, der skal angive arbejdsstandsningens karak-
ter og nærmere omfang, mindst 4 uger før den iværksættes.

Stk. 4
Varsling af sympatikonflikt finder sted i henhold til ovenstående bestemmel-
ser.
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Stk. 5
Arbejdsstandsninger kan ikke omfatte medlemmer, som

1. undtages ved aftale mellem hovedaftalens parter, og

2. elever.

§ 8. Nødberedskab

Hvis der iværksættes arbejdsstandsning, indgås der i givet fald en aftale, 
der som minimum sikrer et nødvendigt beredskab inden for de områder, der 
berøres.

Bemærkning:
Der vil normalt være behov for et nødberedskab, hvis der er tale om arbejde, 
der er livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller 
varigt førlighedstruende følger samt med bevarelse af store værdier.
Der indgås en rammeaftale om nødberedskab med den enkelte organisation.

§ 9. Ophør af arbejdsstandsning

Ved arbejdsstandsningens ophør, genoptager de ansatte uden unødigt ophold 
deres arbejde på de hidtidige tjenestesteder.

Der må ikke finde fortrædigelser sted i anledning af arbejdsstandsningen.
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Kapitel 4. Retstvister

§ 10. Overenskomststridige arbejdsstandsninger

Stk. 1
Så længe en overenskomst er gældende, kan der ikke iværksættes arbejds-
standsning, medmindre der indtræder betalingsstandsning, eller hensynet 
til liv, velfærd eller ære afgiver tvingende grunde til at standse arbejdet, eller 
der er hjemmel hertil i kollektiv overenskomst.

Stk. 2
Parterne er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midler at 
hindre overenskomststridige arbejdsstandsninger, og, hvis en overenskomst-
stridig arbejdsstandsning finder sted, at søge at få den bragt til ophør.
Hvis der iværksættes en overenskomststridig arbejdsstandsning, behandles 
denne efter bestemmelserne i § 11.

§ 11. Fællesmøde og Arbejdsretten

Stk. 1
1.  Uenighed om fortolkning af denne hovedaftale,
2.  brud på denne hovedaftale, eller
3.  brud på overenskomst indgået mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske 

Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og/
eller Dansk Tandplejerforening 
 
kan indbringes for Arbejdsretten.

Bemærkning:
Brud på lokale aftaler kan ligeledes indbringes for Arbejdsretten, medmindre 
der lokalt er aftalt andre konfliktløsningsregler, eller aftalerne er indgået 
efter bestemmelser, som ikke er omfattet af denne hovedaftale.

Hvis det påståede overenskomstbrud er en overenskomststridig arbejds-
standsning, jf. § 10, skal fællesmøde afholdes dagen efter arbejdsstands-
ningens iværksættelse, medmindre denne er ophørt inden fællesmødets 
afholdelse, jf. Lov om Arbejdsretten, § 9, stk. 2.

Der er mellem KL og FTF indgået aftale om retningslinjer for indberetning og 
afvikling af fællesmøder som følge af overenskomststridige arbejdsstands-
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ninger og aftale om retningslinjer for hurtigere behandling af sager i Arbejds-
retten

I øvrige tilfælde afholdes fællesmøde snarest muligt inden indbringelse for 
Arbejdsretten.

§ 12. Mægling og voldgift

Stk. 1
Enhver uenighed om fortolkning af en kollektiv overenskomst kan søges 
bilagt ved mægling og eventuelt ved voldgift således:
Hvis en af overenskomstens parter forlanger det, skal uenigheden først søges 
bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes snarest muligt.
Mæglingsmøde skal afholdes inden 21 dage, medmindre andet aftales.

Stk. 2
Hvis der ikke opnås enighed ved mæglingsmødet kan sagen henvises til 
endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af en opmand, der udpeges 
af Arbejdsrettens formand, jf. § 27 i Lov om Arbejdsretten og faglige vold-
giftsretter, samt 4 andre medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af den 
pågældende organisation og 2 medlemmer af KL.

Udpegning af en dommer som opmand for voldgiftsretten sker ved, at par-
terne i forening peger på en opmand og retter henvendelse til Arbejdsrettens 
formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan parterne ikke 
opnå enighed om en indstilling, anmoder parterne Arbejdsrettens formand 
om at udpege en opmand.

Bemærkning:
Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i lov 
om Arbejderetten og faglige voldgiftsretter, kapitel 2.

Begæring om mæglingsmøde skal i videst mulig omfang angive sagens om-
stændigheder.

Hvis parterne er enige herom, kan mæglingsmødet afholdes telefonisk eller 
elektronisk.

På mæglingsmødet udarbejdes referat, som underskrives af begge parter. 
Parternes standpunkter skal fremgå af referatet.
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Stk. 3
Begæring om voldgiftsbehandling fremsendes normalt senest 10 uger efter 
afholdelse af mæglingsmøde ved fremsendelse af klageskrift.

Svarskrift afgives herefter normalt inden 10 uger fra modtagelse af klage-
skriftet.

Efter afgivelse af svarskrift indgås der snarest aftale mellem parterne om den 
videre procedure, herunder evt. terminer for yderligere skriftveksling samt 
tidspunktet for voldgiftsagens forventede berammelse.

Bemærkning:
Hvis parterne på mæglingsmødet er enige om, at der er tale om en hastesag, 
indgås der samtidig hermed aftale om den videre procedure.
Hvis klageskrift fremsendes senere end 10 uger fra mæglingsmødets afhol-
delse, gælder 10-ugers fristen for fremsendelse af svarskrift ikke.
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Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse

§ 13. Ikrafttræden og opsigelse

Stk. 1
Hovedaftalen træder i kraft den 1. april 2011, hvor intet andet er anført.

Stk. 2
Hovedaftalen kan opsiges af hver af underskriftsparterne med 6 måneders 
varsel til en 1. oktober. Opsigelsen skal ske skriftligt. Der optages straks 
forhandlinger med det formål, at hovedaftalen fornys inden opsigelsestids-
punktet.

Stk. 3
Hvis forhandlingerne om fornyelse af hovedaftalen ikke er afsluttet inden 
opsigelses-tidspunktet, gælder denne aftale, selvom om tidspunktet over-
skrides. Aftalen gælder indtil de kollektive overenskomster, som er gældende 
på opsigelsestidspunktet, afløses af nye kollektive overenskomster. Aftalen 
bortfalder ved de nye kollektive overenskomsters ikrafttræden.

København, den 27. oktober 2011

For
KL
Michael Ziegler
Gitte Lyngskjold

For
Dansk Sygeplejeråd
Grete Christensen
Helle Warming

For
Danske Fysioterapeuter
Johnny Kuhr
Nicolai Robinson

For
Ergoterapeutforeningen
Gunnar Gamborg
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Anders Grønbæk

For
Kost- og Ernæringsforbundet
Ghita Parry
Charlotte Knudsen

For
Dansk Tandplejerforening
Elisabeth Gregersen
Lisbeth Kruse Hansen
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Bilag 1 – Overenskomster dækket af den-
ne hovedaftale

Bilag 1 indeholder en oversigt over de overenskomster, der er gældende fra 1. 
april 2011 og senere.

1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysiotera-
peuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed 
m.fl. med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutfor-
eningen, Danske Fysioterapeuter og Kost & Ernæring.

2. Fællesoverenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og han-
dicapområder, kostproduktion mv. med tilhørende bilag mellem KL og Dansk 
Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Kost & 
Ernæringsforbundet.

3. Overenskomst for tandplejere mellem KL og Dansk Tandplejerforening.
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HOVEDAFTALE mellem  
Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 
en række organisationer tilsluttet Sund-
hedskartellet vedrørende overenskomst-
ansatte medarbejdere

FARMAKONOMFORENINGEN
ERGOTERAPEUTFORENINGEN
DANSKE FYSIOTERAPEUTER
JORDEMODERFORENINGEN
DANSKE BIOANALYTIKERE
DANSK SYGEPLEJERÅD
KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET
DANSK TANDPLEJERFORENING
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Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

1)

A.  Regionernes Lønnings- og Takstnævn

B.  De regioner og øvrige ansættelsesmyndigheder, der er omfattet af en 
kollektiv overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takst-
nævn og én eller flere af de organisationer eller et samarbejde heraf, der er 
nævnt under pkt. 2) A.

BEMÆRKNINGER:
Ved øvrige ansættelsesmyndigheder forstås selvejende institutioner, med 
hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lov-
givningen pålagte forpligtelser.

2)

A. Farmakonomforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeu-
ter, Jordemoderforeningen, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, 
Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening.

B. Medlemmer af de under pkt. 2) A, nævnte organisationer, der er omfattet 
af en overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takst-
nævn og én eller flere af de organisationer eller et samarbejde heraf, der er 
nævnt under pkt. 2) A.

  
§ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED

Stk. 1. 
Hovedaftalens parter er enige om at fremme et godt samarbejde og virke for 
rolige og stabile arbejdsforhold på tjenestestederne.

Stk. 2. 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn, den enkelte region og øvrige ansæt-
telsesmyndigheder vil hverken direkte eller indirekte lægge hindringer i ve-
jen for, at personale, der er omfattet af en mellem parterne indgået kollektiv 
overenskomst, organiserer sig i et forbund, der er omfattet af hovedaftalen.
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§ 2. LEDELSESRETTEN

Regionerne og øvrige ansættelsesmyndigheder udøver ledelsesretten i 
overensstemmelse med de i de kollektive overenskomster indeholdte bestem-
melser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter 
i henhold til Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsud-
valg, eller en lokal aftale, der måtte træde i stedet herfor, jf. Rammeaftale om 
medindflydelse og medbestemmelse. 

§ 3. OVERENSKOMSTINDGÅELSE

Stk. 1. 
Parterne er enige om, at løn- og øvrige ansættelsesvilkår fastlægges ved kol-
lektiv overenskomst.

Stk. 2. 
Forhandling om indgåelse af ny overenskomst, efter at en overenskomst er 
opsagt, eller om indgåelse af overenskomst i øvrigt, optages snarest og senest 
1 måned efter, at begæring om forhandling er fremsat. Dog kan parterne 
aftale en anden frist i forbindelse med de generelle forhandlinger om over-
enskomstfornyelser. Forhandlinger om indgåelse af ny overenskomst tilret-
telægges således, at ny overenskomst søges indgået, forinden den opsagte 
overenskomst udløber.

§ 4. OVERENSKOMSTOPHØR

Selv om en overenskomst er opsagt og udløbet, er overenskomstparterne 
dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst 
er indgået, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med 
reglerne i § 5.

§ 5. ARBEJDSSTANDSNING

Stk. 1. 
Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstands-
ninger efter nedenstående regler.

Stk. 2. 
Retten til at iværksætte arbejdsstandsninger tilkommer vedkommende orga-
nisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
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Stk. 3. 
Beslutning om iværksættelse af arbejdsstandsning tilkendegives vedkom-
mende part ved anbefalet brev, der skal angive arbejdsstandsningens karak-
ter og nærmere omfang, mindst 4 uger før den iværksættes.

Stk. 4.  
Arbejdsstandsning kan ikke omfatte:

• lederstillinger 
• ansatte, der undtages ved aftale mellem parterne    

Der skal som minimum indgås en aftale, der sikrer et nødvendigt beredskab 
inden for de områder, som vil blive berørt af en arbejdsstandsning.

Stk. 5. 
Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot.

Stk. 6. 
Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager de ansatte uden unødigt ophold 
deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var ansat. Der må ikke fra nogen af 
parternes side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen.

§ 6. FREDSPLIGT

Stk. 1. 
Inden for det område, som overenskomsten omfatter, kan der, så længe den er 
gældende, ikke iværksættes arbejdsstandsning, medmindre der er hjemmel 
hertil i overenskomsten.

Stk. 2. 
Parterne er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midler at 
hindre overenskomststridige arbejdsstandsninger, og hvis overenskomststri-
dige arbejdsstandsninger finder sted, at søge at få bragt dem til ophør.
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§ 7. FÆLLESMØDE OG ARBEJDSRETTEN   

Stk. 1.
1. Uenighed om fortolkning af denne hovedaftale,
2. brud på denne hovedaftale, eller
3. brud på overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takst-

nævn, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforenin-
gen, Kost & Ernæringsforbundet, Farmakonomforeningen, Jordemoderfor-
eningen, Danske Bioanalytikere og Dansk Tandplejerforening

kan indbringes for Arbejdsretten.

BEMÆRKNINGER:
Brud på lokale aftaler kan ligeledes indbringes for Arbejdsretten, medmindre 
der lokalt er aftalt andre konfliktløsningsregler, eller aftalerne er indgået 
efter bestemmelser, som ikke er omfattet af denne hovedaftale.

Hvis det påståede overenskomstbrud er en overenskomststridig arbejds-
standsning skal fællesmøde afholdes dagen efter arbejdsstandsningens 
iværksættelse, medmindre denne er ophørt inden fællesmødets afholdelse, jf. 
Lov om arbejdsretten, § 9, stk. 2.

Der er mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FTF indgået aftale 
om retningslinier for indberetning og afvikling af fællesmøder som følge af 
overenskomststridige arbejdsstandsninger og aftale om retningslinier for 
hurtigere behandling af sager i Arbejdsretten.

I øvrige tilfælde afholdes fællesmøde snarest muligt inden indbringelse for 
Arbejdsretten.

Fællesmøder afholdes mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FTF.

§ 8. MÆGLING OG VOLDGIFT

Stk. 1.
Enhver uenighed om fortolkning af en kollektiv overenskomst kan søges 
bilagt ved mægling og eventuelt ved voldgift.

Stk. 2. 
Når en af parterne begærer mægling, skal mæglingsmødet mellem parterne 
afholdes snarest muligt. Mæglingsmødet afholdes mellem vedkommende 
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organisation, som har underskrevet hovedaftalen, og Regionernes Lønnings- 
og Takstnævn. 

Stk. 3. 
Vægring ved at søge uenigheden bilagt ved mægling anses som brud på 
denne hovedaftale. I tilfælde heraf er modparten berettiget til at henvise 
sagen til afgørelse ved voldgift uden forudgående mægling.

Stk. 4. 
Opnås der ikke ved mæglingen en løsning af striden og vedrører denne 
forståelsen af en kollektiv overenskomst eller påstået brud på en kollektiv 
overenskomst, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse 
ved en voldgiftsret, der består af 4 medlemmer, hvoraf arbejdsgiversiden og 
arbejdstagersiden hver vælger 2 medlemmer. Arbejdsgiversiden og arbejdsta-
gersiden udpeger endvidere i forening en opmand.

Stk. 5. 
Hvis der ikke opnås enighed om udpegning af opmand, anmodes Arbejdsret-
tens formand om at udpege denne.

Stk. 6. 
Vægrer en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift under hen-
visning til, at den foreliggende strid ikke angår forståelsen af en kollektiv 
overenskomst, kan hver af parterne indbringe spørgsmålet om vægringens 
berettigelse for Arbejdsretten. 

§ 9. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE

Stk. 1. 
Denne hovedaftale med tilhørende protokollater træder i kraft med virkning 
fra det tidspunkt, hvor hovedaftalen er dateret. Samtidig bortfalder den 
tidligere hovedaftale af 29-09-2005 med tilhørende protokollater mellem 
Amtsrådsforeningen og organisationer omfattet af denne hovedaftale.

Stk. 2. 
Hovedaftalen er gældende, indtil den opsiges med mindst 6 måneders varsel 
til en 1. oktober. Opsigelse af hovedaftalen fra en organisations side har alene 
virkning for pågældende organisation. Opsigelse skal ske skriftligt.

Stk. 3. 
Umiddelbart efter opsigelsen optages forhandlinger om en ny hovedaftale.
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Stk. 4. 
Er forhandlinger om fornyelse af hovedaftalen efter stedfunden opsigelse 
ikke afsluttet til den pågældende 1. oktober, gælder hovedaftalen, uanset at 
opsigelsestidspunktet overskrides, indtil de ikraftværende overenskomster 
afløses af nye, og hovedaftalen bortfalder da ved de nye kollektive overens-
komsters ikrafttræden.

København, den 22. oktober 2008 

For FARMAKONOMFORENINGEN:
 Susanne Engstrøm /  Line Posselt

For ERGOTERAPEUTFORENINGEN:
 Gunnar Gamborg  /  Torben Weihrauch

For DANSKE FYSIOTERAPEUTER:
 Johnny Kuhr  /  Jan Erik Rasmussen

For JORDEMODERFORENINGEN:
 Lillian Bondo  /  Lene Maigaard

For DANSKE BIOANALYTIKERE:
 Anne Lise Madsen  /  Tine Fredsted

For DANSK SYGEPLEJERÅD:
 Connie Kruckow  /  Helle Varming

For KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET:
 Ghita Parry  /  Charlotte Knudsen

For DANSK TANDPLEJERFORENING:
 Elisabeth Gregersen  /  Lisbeth Kruse Hansen

For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:
 Signe Friberg Nielsen  /  Ole Lund Jensen
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PROTOKOLLAT

mellem 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd i tilknytning til 
hovedaftale af dags dato mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og en 
række organisationer tilsluttet Sundhedskartellet vedrørende overenskomst-
ansatte medarbejdere

_____________________________

Dansk Sygeplejeråd oplyser, at rådet for Foreningen af Radiografer i Danmark 
varetager forhandlingerne for radiografer, som er medlemmer af den omtalte 
forening.

På det grundlag er der enighed mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
og Dansk Sygeplejeråd om, at også radiografer er omfattet af hovedaftalen af 
dags dato.

København, den 22. oktober 2008

For DANSK SYGEPLEJERÅD: 
 Connie Kruckow /  Helle Varming

For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:
 Signe Friberg Nielsen  / Ole Lund Jensen
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PROTOKOLLAT
mellem 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter i tilknyt-
ning til hovedaftale af dags dato mellem Regionernes Lønnings- og Takst-
nævn og en række organisationer tilsluttet Sundhedskartellet vedrørende 
overenskomstansatte medarbejdere

_____________________________

Danske Fysioterapeuter oplyser, at Danske Fysioterapeuter for Landsfor-
eningen af statsautoriserede Fodterapeuter varetager forhandlingerne for 
fodterapeuter, som er medlemmer af landsforeningen.

Det samme gælder for afspændingspædagoger, som er medlemmer af Danske 
Afspændingspædagoger.

På det grundlag er der enighed mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
og Danske Fysioterapeuter om, at også fodterapeuter og afspændingspæda-
goger er omfattet af hovedaftalen af dags dato.

København, den 22. oktober 2008

For DANSKE FYSIOTERAPEUTER:
 Johnny Kuhr  /  Jan Erik Rasmussen

For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:
 Signe Friberg Nielsen  /  Ole Lund Jensen



Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Telefon 33 15 15 55

dsr@dsr.dk   www.dsr.dk

Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Telefon 31 15 60 80

etf@etf.dk   www.etf.dk


