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HOVEDAFTALE
mellem

Granlands Landsstyre og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuf—
fiat

Denne hovedaftale er indgéet mellem pé den ene side Granlands
Landsstyre og pé den anden side Sulinermik Inuutissarsiuteqartut
Kattuffiat med bindende virkning for de arbejdsgivere,

der er om—

fattet af overenskomst mellem Granlands Landsstyre 0g Sulinermik
Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat, 09 for medlemmer af Sulinermik
Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat,

som er ansat i henhold til samme

overenskomster.
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Kapitel I. Almindelige bestemmelser.

§ 1.
Grenlands Landsstyre 0g Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat er enige om at fremme et godt samarbejde og virke for
rolige 0g stabile arbejdsforhold pé arbejdspladserne.

Stk,

2.

Grznlands Landsstyre vil hverken direkte eller indirek-

te lagge hindringer i vejen for, at de ansatte organiserer sig
indenfor Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat.

§ 2.
Den ret arbejdsgiveren har til at lede og fordele arbejdet, 0g
til at anvende den,

efter sit skzn,

passende arbejdskraft,

skal

udzves pa en sedan made, at de ansattes overenskomstmassige
rettigheder ikke krankes.

Stk.

2.

Parterne i denne hovedaftale er enige om,

samarbejdsudvalg eller andre egnede organer,
delse som medarbejdere representeres,

at der gennem

i hvilke sével le-

i videst muligt omfang

tilstrabes samarbejde, medindflydelse 0g effektivitet i tjene—
sten.

Stk.

3. Parterne er enige om, at der ved kollektive overenskom-

ster fastlagges bestemmelser om len— og andre arbejdsvilkér.
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Kapitel II.

Fredspligt.

§ 3.
Inden for det omréde,

som en overenskomst omfatter,

lange overenskomsten er galdende,

kan der,

sé

ikke ivarksettes arbejds-

standsning, medmindre der er hjemmel hertil i overenskomsten,
eller medmindre der indtreder en virksomheds betalingsstandsning eller hensynet til liv, velfard eller are afgiver tvingende grunde til at standse arbejdet.

Kapitel III. Indgéelse af overenskomst.

§ 4.
Forhandling om indgéelse af ny overenskomst, efter at en overenskomst er opsagt,

eller om indgéelse af overenskomst i av—

rigt, optages snarest 0g sé vidt muligt 2 méneder efter, at be—
gmring om forhandling er fremsat. Forhandling om indgéelse af
ny overenskomst tilrettelagges séledes,
ges indgéet,

Stk.

2.

at ny overenskomst se—

forinden den opsagte overenskomst udlzber.

Selv om overenskomsten er opsagt 0g udlabet,

ne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser,

er parter-

indtil

anden overenskomst er indgéet eller arbejdsstandsning er ivarksat i overensstemmelse med reglerne herom,

jvf.

§ 5 og § 6.

Kapitel IV. Arbejdsstandsning.

§ 5.
Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og ivarksette
arbejdsstandsning nér overenskomsten er opsagt 0g udlebet efter

nedenstéende regler jvf. dog § 6.

-4-

Stk. 2. Beslutning om at ivarksatte arbejdsstandsning tilkendegives den anden part ved sarlig og anbefalet skrivelse mindst l
méned fer den iverksattes.

Stk.

3; Den i § 5,

stk.

2 navnte skrivelse skal angive arbejds-

standsningens narmere omfang 09 form jvf.

§ 5,

stk.

4 og stk.

5.

Stk. 4; Arbejdsstandsningen kan ikke omfatte medlemmer, der
undtages ved aftale mellem parterne

(nedberedskab pé virksomhe-

derne).

Stk. 5. Samtidig med, at en arbejdsstandsning varsles, optages
der mellem parterne forhandling om,

hvilke personer,

der undta-

ges fra arbejdsstandsningen.

Stk.

6; Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blo-

kade 0g boykot.

Stk.

7.

Ved arbejdsstandsningens ophar genoptager medlemmerne

uden unedigt ophold deres arbejde pé de tjenestesteder, hvor de
var ansat. Der mé ikke fra nogen af parternes side finde for-

tradigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen.

Stk.

8. Parterne er forpligtet til ikke at understotte, men med

alle rimelige midler at hindre ulovlige arbejdsstandsninger, 0g
hvis ulovlige arbejdsstandsninger finder sted,

at sage dem

bragt til opher.

Stk.

9. Sympatistrejke eller sympatilockout kan i svrigt etab—

leres i overensstemmelse med aftaler og retspraksis.

@D.

J.nr.

16.40/300/2004

- 5 —

Afsnit H
(Hovedaftale)
(S.I.K)

Kapitel V. Magling.

§ 6.
Parterne er enige om,

at séfremt forhandlingerne om en opsagt

og udlabet overenskomst ikke farer til enighed,
bejdsstandsning er varslet,

jvf.

§ 5,

samt nér ar-

kan enhver af parterne

begere sagen bragt til en maglingsmand i Granland,
stk.

idet de i

2 - 11 fastsatte regler i sé fald finder anvendelse.

Stk. 2. Til brug for eventuel magling udpeges en maglingsmand,
der skal medvirke ved tilvejebringelse af ny overenskomst. I
tilfalde af uenighed om udpegningen af maglingsmand udpeges
denne af Landsdommeren i Granland.

Stk.

3. Det er parternes pligt at efterkomme maglingsmandens

indkaldelser.

§§54_4.

Nér maglingsmanden har besluttet at magle,

et hvilket som helst tidspunkt

kan han pa

fer eller under forhandlingerne

som betingelse for magling stille krav til parterne om,

at en

varslet arbejdsstandsning udsattes. Udsettelsen kan under samme
arbejdsstrid kun ske een gang,
uger,

og hajst omfatte et tidsrum af 2

dog at den séledes udsatte arbejdsstandsning tidligst kan

ivarksettes pd tredjedagen efter, at maglingsmanden inden for
de 2 uger har erklaret forhandlingerne for afsluttet,

eller pé

tredjedagen efter udlabet af de 2 uger.

Stk=_§; Maglingsmanden er under forhandlinger med parterne be-

rettiget til at ggre henstillinger om indrzmmelser for stridens
fredelige afslutning.

Stk.

6. Skznner maglingsmanden, at der ved fortsat magling ikke

er udsigt til at skabe grundlag for et maglingsforslag, der kan
vedtages af parterne, kan han kreve, at an truende arbejds—
standsnings iverksattelse udsattes i indtil 2 uger ud over den
i § 6,

stk.

4 navnte udsattelse,

séfremt:

.6...

1.

Arbejdsstandsningen vil ramme livsvigtige samfundsinstitutioner/funktioner.
Eller.

2.

Mmglingsmanden skonner, arbejdsstandsningen i avrigt vil
have vidtrekkende samfundsmassig betydning.
Eller.

3.

Arbejdsstandsningen ikke i sig selv anses for at have vidt—
rakkende samfundsmassig betydning,

men hvor ivarksattelse

dog under den foreliggende situation skonnes at eve afgo—
rende indflydelse pé mulighederne pé en fredelig lesning af

den samlede konfliktsituation.

Stk.

7.

Inden for det tidsrum,

sat i medfor af 5 6,

stk.

hvor arbejdsstandsningen er ud—

4 og stk.

6 optager maglingsmanden

pény forhandlinger med parterne om stridens bilaggelse. For sé
vidt det heller ikke da lykkes at skabe grundlag for et meg—
lingsforslag,

der har mulighed for at blive vedtaget af begge

parter, erklerer forligsmanden forhandlingerne for definitivt
afbrudte. Der kan ikke herefter gores brug af bestemmelsen i §
6,

stk. 6, og parterne er berettiget til at ivarksatte de ud-

satte arbejdsstandsninger pd tredjedagen efter, at forligsmanden indenfor 2 ugers

perioden har afgivet navnte erklaring,

eller pé tredjedagen efter udlobet af 2 ugers perioden.

Stk.

&. Nér mmglingsmanden finder det formélstjenligt, kan han

fremsatte et maglingsforslag,

mé offentliggeres,

sé lange ikke begge parters svar pé mag—

lingsforslaget foreligger.
maglingsforslag,

som dog ikke uden hans samtykke

Inden maglingsmanden fremsatter sit

skal han med hensyn til forslagets formelle og

tekniske side rédfore sig med representanter for hver af parterne.

ﬁtk.

9.

Meglingsmanden bestemmer efter samréd med parterne fri-

sten for afgivelse af svar pé maglingsforslaget med hensyn til
vedtagelse eller forkastelse.

lingsmanden bestemme,
QD.
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kan ivarksattes pa tredje dagen efter dagen for afgivelse af
svar.

Stk. 10. Nar et maglingsforslag underkastes afstemning indenfor
en organisation,

ma det kun forelagges i maglingsmandens affat-

telse, og der ma kun afgives rene ja- eller nejstemmer. Afgo—
relsen af en organisations stilling til et maglingsforslag sker
i nvrigt i overensstemmelse med organisationens vedtagtsbestemmelser. Nar resultatet foreligger,

skal Gronlands Landsstyre,

henholdsvis Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat, give
maglingsmanden skriftlig meddelelse herom. Hverken Sulinermik
Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat eller Gronlands Landsstyres
stillingtagen til maglingsforslaget ma offentliggores eller

meddeles til andre end vedkommende organisation eller maglings—
manden,

ﬁtk.

for denne har offentliggjort resultatet.

ll; Parterne er enige om ikke at udstede erkleringer eller

fore vidner om,

hvad der af parterne oplyses eller foreslas un—

der de af maglingsmanden ledede forhandlinger, med mindre dette
vedtages af begge parter,

og det drejer sig om bestanddele af

forliget.

Kapitel VI.

Faglig strid.

§ 7.
Enhver uoverensstemmelse om fortolkning af og brud pa de mellem
parterne afsluttede overenskomster,

herunder hvorvidt vilkar—

lighed har fundet sted ved enkeltmandsafskedigelse, skal bilagges efter reglerne i Kapitel VI 09 Kapitel VII 1 Gronland, og
ma ikke give anledning til arbejdsstandsning af nogen art. For
sa vidt angar uoverensstemmelse om fortolkning af og brud pa
denne overenskomst finder § 7 stk. 2— stk. 8 dog ikke anvendel—
se.

-8-

Stk. 2. Nar uenighed opstér,

skal uoverensstemmelsen snarest

sages bilagt ved forhandling mellem parterne pa den pageldende
arbejdsplads.

Resultatet af forhandlingerne nedfaldes i et

skriftligt referat,

som underskrives af begge parter og til—

stilles den stedlige Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat lokalafdeling, Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat
og Gronlands Landsstyre.

Stk.

3,

Hvis det ikke ved de i § 7,

stk.

2 navnte forhandlinger

lykkes at tilvejebringe enighed, optager den pagaldende ar—
bejdsplads og den stedlige Sulinermik Inuutissarsiuteqartut
Kattuffiat-lokalafdeling forhandling om sagen.

Stk. 4. Forhandlingerne optages snarest muligt 0g det i § 7,
stk. 2 navnte referat indgar i forhandlingerne.

Stk. 5.

Resultatet af forhandlingerne efter § 7,

des i et skriftligt referat,

stk.

3 nedfel-

som underskrives af begge parter

og tilstilles Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og
Grznlands Landsstyre.

Stk.

6. Opnés der ikke ved de i § 7,

stk. 3 navnte forhandlin—

ger en lzsning af striden, optager Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Gronlands Landsstyre forhandlinger om sa—
gen.

Stk.

7.

Forhandlingerne optages snarest muligt,

dog senest 14

dage efter begaring herom er fremsat, og det i § 7, stk. 6
navnte referat indgar i forhandlingen.

Begaring om organisati—

onsforhandlinger skal vare fremsat senest 2 maneder efter lokal

forhandlingerne har fundet sted.

Stk.

8. Resultatet af forhandlingerne efter § 7,

des i et skriftligt referat,

9D.

J.nr.

16.40/300/2004

stk. 3 nedfal-

som underskrives af begge parter.

- 9 —

Afsnit H
(Hovedaftale)

(S.I.K)
Stk.

9. Angér uoverensstemmelsen fortolkning af eller brud pa

denne overenskomst optager Sulinermik Inuutissarsiuteqartut
Kattuffiat og Gronlands Landsstyre forhandlinger om sagen.

Stk.

10.

Resultatet af forhandlingerne efter § 7,

faldes i at skriftligt referat,

stk.

9 ned-

som underskrives af begge par-

ter.

Kapitel VII. voldgift.

§ 8.
Opnas der ikke ved de i § 7 navnte forhandlinger en losning af
striden,

skal uoverensstemmelsen forelagges en voldgift til af—

gorelse i Gronland,

hvis en af overenskomstparterne forlanger

det.

Stk. 2. Voldgiften bestar af 3 medlemmer: En formand samt 2
voldgiftsmand.

Stk.

3.

Formanden for voldgiften,

der skal opfylde betingelser-

ne for at kunne fungere som retsformand i Gronlands Landsret,

udpeges af overenskomstparterne i forening for en periode af 2
ér.

ﬁgk.

4; Voldgiftsmandene udpeges fra sag til sag af overens-

komstparterne,

ﬁtk.

idet hver part udpeger 1 voldgiftsmand.

5. Klageren skal samtidig med indlevering af klageskrift

meddele navn og adresse pa de af klageren valgte medlemmer af
voldgiftsretten.

Stk.

6H Indklagede skal inden 30 dage efter modtagelsen af kla-

geskriftet fremkomme med navn og adresse pa de af indklagede
valgte medlemmer af voldgiftsretten.

_

Stk.

10

-

7. Séfremt begaring om nedsattelse af voldgiftsretten ikke

har form af et klageskrift,

skal klagen indleveres til vold-

giftsrettens formand senest 2 uger efter,

at meddelelsen om

voldgiftsrettens nedsattelse er tilgaet klageren.

Stk.

8. Klageskrift med bilag fremsendes af formanden til ind-

klagede,

og der meddeles indklagede en frist,

inden for hvilken

han skal fremkomme med sit svarskrift og de bilag, han vil paberébe sig.

stk._2L Efter formandens bestemmelse kan der meddeles parterne

tilladelse til at udveksle replik og duplik,

inden sagen beram-

mes til mundtlig forhandling.

Stk.

10.

I ovigt finder de i bekendtgorelse i lov om rettens

pleje i Gronland anvendelse med de lempelser,

der folger af

forholdets natur.

§ 9.
Voldgiften skal trade sammen snarest muligt,
pakaldt.

efter at den er

Formanden deltager i dens forhandlinger,

der ledes af

samme.

§t3._2; Sagen gar efter forhandlingernes afslutning til afgorelse ved simpel stemmeflerhed blandt voldgiftens medlemmer.
Kan stemmeflerhed ikke opnas,

afgores sagen af formanden. Vold—

giftens afgorelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

§§3._§; Ved padommelse af sager om brud pa de mellem parterne
indgaede overenskomster,

herunder denne overenskomst,

giftsretten idomme den eller dem,

enskomststridige forhold,

kan vold-

der har deltaget i det over—

en bod, der skal tilfalde klageren.

Bestér overenskomstkrankelsen i undladelse af at betale et

skyldigt pengebelob, kan afgorelse i stedet for bod ga ud pa
(DD.
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betaling af belzbet.

Nar ikke andet forud er vedtaget,

kan der

kun palegges en organisation som sadan et retligt ansvar, nér
organisationen har gjort sig delagtig i det péklagede forhold.

gtk._4; Over voldgiftsforhandlingerne fares en protokol,

der

efter hver sags afslutning underskrives af samtlige medlemmer
af voldgiften,

herunder formanden,

hvis denne har truffet af—

gorelsen. Voldgiften giver begge parter meddelelse om sin kendelse.

Stk.

5. Kendelsen skal sé vidt muligt afsiges inden 4 uger ef-

ter, at sagen er modtaget af voldgiften.

§ 10.
Til dakning af udgifter,

som matte foranlediges ved voldgiften,

deponerer hver part i at grznlandsk pengeinstitut et lige stort
belob.

Belzbets storrelse fastsattes af voldgiftsrettens for-

mand.

gtk.

2.

Voldgiftsretten bestemmer,

hvilken af parterne der skal

betale sagens omkostninger. De tiloversblevne belob tilbagebetales til parterne.

Kapitel VIII.

Ikrafttreden og opsigelse.

§ 11.
Denne hovedaftale trader i kraft straks,

og er galdende indtil

den opsiges med mindst 6 maneders varsel til en 1.

oktober.

gtk."2; Snarest efter opsigelsen optages forhandlinger om en ny
hovedaftale.

Stk.

3L Er forhandlinger om fornyelse af hovedaftalen efter

stedfunden opsigelse ikke afsluttet til den pagaldende l. okto-

_

ber,

galder hovedaftalen ,

overskrides,

12

_

uanset at opsigelsestidspunktet

indtil de ikraftvarende kollektive overenskomster

afloses af nye,

og hovedaftalen bortfalder da ved de nye kol—

lektive overenskomsters ikrafttraden.

gtk. 4. For sa vidt angar Hovedaftalens Kapitel V. Magling, Kapitel VI. Faglig strid og Kapitel VII. Voldgift vedbliver disse
bestemmelser dog at galde indtil nye bestemmelser for be~

handling af tvister er indgaet.

§ 12.
Parterne i denne hovedaftale bekrafter ved deres underskrift,

at de har den fornzdne bemyndigelse til hovedaftalens indgaelse.
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