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om tillidsmandsregler i tilslutning til hovedaftale af
30. august 1973 mellem Ministeriet for Grønland og Radiotelegrafistforeningen af 1917_1)

Tillidsmandsregler.
§ 1.
På tjenestesteder, hvor mindst 4 medlemmer af Radiote_legrafistforeningen af 1917 er ansat, har disse ret til at vælge en
tillidsrepræsentant.
Stk. 2, Tillidsrepræsentanten forudscettes .fortri:nsvis valgt
blandt de organiserede medarbejdere, der har Vc0ret ansat mindst 1
år i styrelsen.
Stk. 3, Valget skal meddeles til tjenestestedet og Radiotelegrafistforeningen af 1917, som underretter arbejdsgiveren.
§ 2.
Det er tillidsrepræsentantens pligt i samarbejde med ledelsen at gØre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og
godP. arbejdsforhold.
Stk. 2. Det er tillidsrepræsentantens pligt i samarbejde
med ledelsen at søge at løse de problemer i forbindelse med lønog arbejdsforhold på tjenestestedet, der måtte opstå for den enkelte medarbejder eller for medarbejderne 1 almindelighed.

Stk. 3. Det er tillidsrepræsentantens opgave og pligt.at
deltage 1 eller tage initiativ til forhandlinger med tjenestestedets ledelse vedrørende lokale arbejdsforhold, at fungere som repræsentant for Radiotelegrafistforeningen af 1917 i det lokale
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samarbejdsudvalg samt at være til rådighed for foreningens medlemmer med vejledning og information.

(

Stk. 4. Ledelsen er pligtig at drøfte alle væsentlige forslag til bestemmelser om lokale arbejdsvilkår samt forslag til
væsentlige ot-"'lldringer af sådanne bestemmelser med den lokale tillidsrepræsentant på tjenestestedet forinden forslagenes gennemrørelse.

Stk. 5. Tillidsrepræsentanten og ledelsen er ikke berettiget til at forhandle om ændring af forhold, der er fastlagt i bestående overenskomster.
Stk. 6. Hvis en af parterne Ønsker det, røres en protokol
over drøftelserne mellem tillidsrepræsentant og ledelse på tjenestestedet. Protokollen underskrives af begge parter.

§ 3.

Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig
til tillidsmandsarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn. tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold.
Dog 5kal tillidsrepræsentanten udføre de ham påhvilende hverv,
således at det medfører mindst mulig forstyrrelse af hans arbejde.
Stk. 2. Tillidsmandsarbejdet må normalt ikke give anledning
til overtid eller mistede fridage. Såfremt ledelsen lægger beslag
på tillidsrepræsentanten af faglige årsager uden for den normale
arbejdstid, herunder på forud fastsatte fridage, ydes kompensation efter de herom for området gældende regler.
Stk. 3. Såfremt de lokalemæssige forhold åbner mulighed herfor, skal tillidsrepr-:asentanten have adgang til et lokale, hvor
samtale med medlemmerne kan fore.gå uforstyrret.
Stk. 4. Der kan efter aftale med ledelsen og efter ansøgning til styrelsen gives tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i faglige kurser 1 relation til tillids
mandsfunktionen, dog således· at deltagelse i kurser så v·idt muligt skal finde sted umiddelbart fØr ferie afholdes eller 1 fortsættelse af ferie.

(

- 3 Stk. 5. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med tillidsrepr:nsentar,tens deltagelse i faglige kurser i relation til t11li4smandsfunktionen er styrelsen uvedkommende.
§ 4.
Tillidsrepræsentanten kan ikke forflyttes, opsiges eller afskediges på grund af sin tillidsmandsfunktion.
Stk. 2. For så vidt styrelsen rejser krav om adgang til at
for.flytte eller afskedige en tillidsrepr.:Ssentant, skal sagen forhandles mellem Ministeriet .for Grønland og Radiotelegrafistforeningen af 1917. Opnås der ikke enighed om sagens ud.fald, henvises
spørgsmålet til afgørelse ved faglig voldgift.
§ 5.
Enhver uenighed om forståelsen af nærværende aftale behandles efter reglerne i den mellem Ministeriet for Grønland og Radiotelegrafist.foreningen af 1917 indgåede hovedaftale vedrørende
behandling af uenighed ·ar faglig karakter.
§

6.

Nærværende aftale er afsluttet mellem Ministeriet for Grønland og Radiotelegrafistforeningen af 1917 og oæfatter radiotelegrafister, radiosondepersonale og udsenjte teleteknikere, der er
ansat i statens tjeneste med aflØnning e.fter de mellem Ministeriet for Grønland og Radiotelegrafistforeningen af 1917 indgåede
kollektive overenskomster.
Stk. 2. Aftalen træder i kraft den 1. september 1979 og er
gældende, indtil den opsiges med mindst 3 måneders varsel til en
1. april, dog tidligst den 1. april 1981.
KØBEN3AVN, den 29. august 1979
Radiotelegrafistforeningen
af 1917
Jørgen Hansen
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