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HOVEDAFTALE
vedrarende tjenestemand ansat undervGronlands Hjemmestyre og kommunerne i

Grsnland som ledere og larere i folkeskolen m.ﬂ.

Kapitel I.
Kapitel II.

Hovedaﬁalens daekningsomréde (§ 1).
Aﬁaleret (§§ 2-4).

Kapitel III.

Forhandlinger uden aﬁaleret (§§ 5-6).

Kapitel IV.
Kapitel V.
Kapitel VI.

Procedureregler om forhandlinger (§§ 7-1 1).
Bestemmelser om centmlorganisationen (§§ 12—13).
Samarbejde (§ 14).

Kapitel VII.

Opsigelses- og ikraﬁtnedelsesbestemmelser (§§ 15-16).

Denne hovedaﬁale er indgéet i medfgr af § 53 i Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om

Granlands Hjemmestyres og kommunemes tjenestematnd i Gmnland mellem Granlands
Landsstyre pa den ene side 0g Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarﬁanneersut Kattufﬁat, IMAK (i det
falgende kaldet Centralorganisationen) pa den anden side.

KAPITEL I.
HOVEDAFTALENS DAEKNINGSOMRADE.
§ 1

’

Hovedaﬁalens bestemmelser gzelder for indgéelse af aﬁaier og udaveise af forhandlingsret i
avrigt for ledere 0g lattere i folkeskoie-n i-Grqnland mtﬂ. for:

I

1.

Tjenestemaend ansat i henhoid'iil Laridstingslov m. 5 af 14. maj 1990 om
Gronlands Hjemmestyres og kommunemes tjenestemaend i Grenland.

2.

Personale, der er ansat pé tjenestemandslignende vilkér i Gmnlands
Hjemmestyre og kommuner i Gmnland.

3.

Pensionerede tjenestemzend inden for gruppe 1 0g andre, som er pensionerede

fra gmppc 2.
Stk. 2. Den naermere afgncnsning af aﬁale- 0g forhandlingsretten skeri medfer af § 12, stk. l.

KAPITEL II.
AFTALERET.
§2
Aﬂaier i henhold til § 49 i Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Gmnlands Hjemmestyre 0g
kommunemes tjenestemznd i Grznland indgés mellem Gnanlands Landsstyre og Iiinniartitsisut

Meeqqat Amarﬁanneexsut Kattuﬁiat, IMAK, jf. herved § 1.
Stk. 2. Aﬁaler, der angér ﬂere centralorganisationers omxéde, herunder aﬂaler om gencmlle lon-

og andre ansaettelsesvilkér, kan indgés af vedkommende centmlorganisationct i forening.
Stk. 3. Séﬁ‘emt dcr til centralorganisationen tilsluttes ﬂere organisationer, kan aﬁaler, der alene
angér en enkelt organisations omréde, eller en dei af cenualorganisaiioncns omréde, eﬁer

bemyndigeise meddelt af centralorganisationen, indgés af den tilsiuttede organisation eiler af de
tilsluttede organisationer i forening.
v

§3
Aﬁaler skal for at vaere gyldige foreligge skriftligt 0g vazre underskrevet afparteme.

§4
Opsigelse af aﬁaler, der er indgéet eiler viderefort i henhold til denne hovedaﬁale, sker skriftiigt
til modparten med 3 mﬁneders varsel, medmindre andet er bestemt i aﬁalen.

Stk. 2. Andre parter i aﬂalen underrettes skn'ﬁligt om opsigelsen, og opsigelsen har tillige
virkning for disse, medmindre der opnés enighed med modparten om andet, jf. herved § 2, stk.
2.
Stk. 3. Samtidig med opsigelsen af en aﬁale fremsendes forslag til andring af dennes indhold,
med mindre parterne enes om andet.
.
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Stk. 4.‘Sé.ﬁ'emt parteme enes derom, kan forhandling om andring af aﬂaler ﬁnde sted uden forud
foretaget opsigelse.
V

KAPITEL III.
FORHANDLINGER UDEN AFTALERET.
§5
Fra Landsstyret afgives til centralorganisationen til forhandling forsiag til bestemmelser om
ansaettelses- 0g arbejdsvilkér, hvorom der ikke kan indgés aﬁale, samt forslag til amdring af
sédanne bestemmelser.
Stk. 2. Sifremt der til centralorganisationen tilsluttes ﬂere organisationer, afgives forslag, der
angAr ﬂer'e organisationer, som er tilsluttet centralorganisationen, direkte til denne, medens andre
forslag afgives til vedkommende organisation pa centralorganisationens vegne.

§6
Centralorganisationen kan ogsé uden for omrédet for aﬁaler trade i forhandling med Landsstyret

om ethvert fagligt spofgsmél, der angér tjenestemaand m.v.,' der omfattes af denne» hovedaﬁale.
Stk. 2. safremt der til centralorganisationen tilsluttes ﬂere organisationcr, kan disse pa
tilsvarende méde trade i forhandling om spargsmAI, der alene angér organisationens medlemmer.

KAPI'I'EL IV.
PROCEDUREREGLER OM FORHANDLINGER.
§7
Forhandlinger fares af de patter, mellem hvilke aﬁaler kan indgés, medmindre andet er bestemt
i medfar af denne hovedaﬁale.

.

§8
Séﬁemt der til centralorganisationen er tilsluttet ﬂere organisationer kan disse bemyndiges til at
fore forhandlinger om spm'gsmal, om hvilke centralorganisationen indgér aftale.
Stk. 2. En sadan organisation kan ved underretning til modparten overlade videre forhandling til
centralorganisationen.

.
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§9
Grenlands Landsstyre kan konkret bemyndige enheder inden for Landsstyrets forhandlingsomrade til at fare forhandlinger pa Landsstyrets vegne.
Stk. 2. Bemyndigelse eﬂer stk. 1 meddeles skriﬁligt til cenu-alorganisationen med prawis
angivelse af, hvilke forhold bemyndigelsen vedmrer.
Stk. 3. Centralorganisationen kan forlange, at der under forhandlinger med en dertil bemyndiget
enhed, jf. stk. l og stk. 2, inden afgarelse traeffes, indhentes en udtalelse fra Landsstyret.
Stk. 4. Centralorganisationen kan i en sag forelagt i medfar af stk. 3 forlange, at Landsstyret,
inden det tager stilling, indhenter en udtalelse fra Immingsrédet.
I

Stk. 5. Séﬁ'emt centralorganisationen ansker forbandlingeme videreﬁart i henhold til stk. 3
tilkendegives dette modparten inden l maned eﬁer sidste forudgaende forhandling.

§ 10
Forhandlinger kan fares mundtligt eller skriﬁligt.
Stk. 2. Skriftlig henvendelse besvares skn'ﬁligt. saﬁemt en af parteme fremsanter anmodning
derom, ﬁnder der mundtlig forhandling sted inden afgivelse af slcriﬁligt svar.
Stk. 3. Sifremt en af parteme ﬁ‘emszetter anmodning derom, optages der referat af mundtlige
forhandlinger.
Stk. 4. Ved forhandlinger afgzr eentralorganisationen alene, hvem man vil lade Sig repuesentere
af 0g meddeler dette skriﬂligt til Landsstyret.‘

§ 11
Forhandling ska! pabegyndes senest 3 uger eﬁer, at anmod'ning er modtaget, medmindre parteme
enes om andet.
Stk. 2. Forhandling anses for afsluttet, nar blot en part meddeler modparten, at forhandling anses

'

for afsluttet, jf. dog § 9, stk. 5.
Stk. 3. Forhandling anses i ovrigt for afsluttet, nér der er forlabet 3 maneder fra sidste
forudgaende forhandling, uden at der er taget skridt til dens fortsaattelse.

-

Stk. 4. I forhandlinger der vedrarer indgaelse af aﬁale om sterrelsen af det samlede belab til
mndring af 1911- og ansaettelsesvilkar Inna, j~f.- Tjenestemandslovens § 50, stk. 1, bar modparten
en frist pa 3 uger, eﬁer at der er afgivet ’meddeIelse eﬁer-stlc. 2, til at began forhandlingerne
genoptaget.
"
’
Stk. 5. Nar den i stk. 4 nzvnte frist er pabegyndt, kan den ikke paberabes yderligere i ct
forhandlingsforlab.

KAPITEL V.
BESTEMMELSER 0M CENTRALORGANISATIONERNE.
§ 12
De centralorganisationer med hvilke Landsstyret har indgaet hovedaﬁale, indgér forinden en
grenseaﬁale, der tilstilles Landsstyret, med angivelse af, hvilke grupper af tjenestemznd 0g
dermed ligesﬁllet personale de enkelte centralorganisationer representerer.
Stk. 2. Centralorganisationen meddeler Landsstyret om 0g 1 givet fald hvilke organisationer, der
er tilsluttet, og hvilke befojelser, der er tillagt dem.

Stk. 3. Centralorganisationeme skal kunne godtgcre, at de
1.

tilsammen giver samtlige tjenestemaand 0g det pa tjenestemandslignende

vilkér ansatte personale- samt pensionerede tjenestemznd og dermed
ligestillede adgang til representation,
2.

3.

hver for sig reprzesenterer den overvejende del af de persongrupper, som kan
opna representation gennem centralorganisationen, og
leger sadanne regler ved valg, at der sikres de enkelte grupper en passende

reprzesentation.

§ 13
En organisation kan ikke ved ophor af medlemskab af Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarﬁanneersut
Kattuﬁat, IMAK, lose sig for de forpligtelser, som folger af aftaler, der er indgaet eller viderefart
eﬁer reglerne i denne hovedaﬁale.

.

KAPITEL VI.
SAMARBEJDE.
§ 14
Parterne i denne hovedaﬂale er enige om, at der gennem samarbejdsudvalg eller andre egnede
organer, i hvilke sével ledelse som medarbejdere repmsenteres, i videst muligt omfang tilstraebes

-

samarbejde;medindﬂydelse egeﬁ'ektivitet i tjenesten.

KAPI’I‘EL VII.
OPSIGELSES- 0G KRAFITREDELSESBESTEMMEISER
§ 15

Hovedaﬁalen gaelder, indtil den skriﬁligt opsiges af en 31' parterne med et opsigelsesvarsel pa
mindst 9 mineder.

Stk. 2. Forhandlinger om indgaelse af ny hovedaﬁale ska! pabegyndes senest 6 maneder inden
opsigelsesfristens udlab.
Stk. 3. Er forbandling om ny hovedaﬁale ikke afsluttet ved opsigelsesﬁistens udlob, ska! panerne
indhente en udtalelse fra Lanningsrédet. Den opsagte hovedaﬁales bestemmelser vedbliver dog
at gelde indtil en ny hovedaﬂale er indgéet.
Stk. 4. Selv om hovedaﬂalen eﬁer opsigelse er udlabet, vedbliver dens bestemmelser at gelde
for sadanne andre aﬁaler;der er indgéet’ellcr'viderefert i henhold til denne, indtil de opsiges med
det fastsatte varsel.
.

§ 16
Denne hovedaﬁale trader i kraﬁ, nér den er underskrevet afparteme.
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