NALUNAARUTIT- Gronlandsk Lovsamling
Serie C-I
Afsnit 1, Gruppe 3, Lb.nr. 2 3

H MAJ 1999

HOVEDAFTAJLE
vedrerende tjenestemaend ansat under Grenlands Hjemmcstyre og kommuneme i
Granland som faglacrert, meUemledere, administrativt personate m.fl.

Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel

I.
D.
HI.
IV.
V.
VI.
VEL

Hovedaftalens daekningsomride (§ 1).
Aftaleret (§§ 2-4).
Forhandlinger uden aftaleret (§§ 5-6).
Procedureregler om forhandlinger (§§ 7-11).
Bestemmelser om centralorganisationen (§§ 12-13).
Samarbejde (§ 14).
Opsigelses- og ikrafhraedelsesbestemmelser (§§ 15-16).

Denne hovedaftale er indgiet i medforaf § 53 i Landstingslov nr. 5 a f 14. maj 1990 om Gronlands
Hjemmestyres og kommunemes tjenestemxnd i Gronland mellem Grenlands Landsstyre pft den
ene side og Atorfillit Kattuffiat (i det folgende kaldet centralorganisationen) p i den anden side.
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KAPITEL L
HOVEDAFTALENS DAEKNINGSOMRADE

§*
Hovedaftalens bestemmelser gadder for indgielse af aftaler og udtfvelse af forhandlingsret i ovrigt
for faglaerere, mellemledere, administrativt personale i Grenland m.fl. f o r :
1.

Tjenestemaend ansat i henhold til Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om
Gronlands Hjemmestyres og kommunemes tjenestemaend i Gronland.

2.

Personale, der er ansat p i tjenestemandslignende vilkir i Grenlands
Hjemmestyre og kommuner i Gronland.

3.

Pensionerede tjenestemaend inden for gruppe 1 og andre, som er pensionerede
fra gruppe 2.

Stk. 2 Den naermere afgransning af aftale- og forhandlingsretten sker i medfor af § 12, stk. I .

KAPITEL IL
AFTALERET.

§2
Aftaler i henhold til § 49 i Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Gronlands Hjemmestyres og
kommunemes tjenestemaend i Gronland indgas mellem Grenlands Landsstyre og Atorfillit
Kattuffiat jf. herved § 1.
Stk. 2. Aftaler, der angar flere centralorganisationers omrade, herunder aftaler om generelle Ion
og andre ansaettelsesvilkir, kan indgas a f vedkommende centralorganisationer i forening.
Stk. 3. Hvis der til centralorganisationen er tilsluttet flere organisationer, og disse har domicil i
Gronland, kan aftaler, der alene angir en enkelt organisations omride, eller en del a f
centralorganisationens omride, efter bemyndigelse meddelt af centralorganisationen, indgis a f den
tilsluttede organisation eller af de tilsluttede organisationer i forening.
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§3
Aftaler skal for at vasre gyldige foreligge skriftligt og vaere underskrevet af parteme.

§4
Opsigelse af aftaler, der er indgiet eller viderefort i henhold til denne hovedaftale, sker skriftligt
til modparten med 3 mineders varsel, medmindre andet er bestemt i aftalen.
Stk. 2. Andre parter i aftalen underrettes skriftligt om opsigelsen, og opsigelsen har tillige virkning
for disse, medmindre der opnis enighed med modparten om andet jf. herved § 2 stk.2.
Stk. 3. Samtidig med opsigelsen af en aftale fremsendes forslag til acndring af dennes indhold, med
mind re parteme enes om andet.
Stk. 4. Siffemt parteme enes derom, kan forhandling om amdring af aftaler finde sted uden forud
foretaget opsigelse.

KAPITEL UL
FORHANDLINGER UDEN AFTALERET.

§5
Fra Landsstyret afgives til centralorganisationen til forhandling forslag til bestemmelser om
ansaettelses- og arbejdsvilkir, hvorom der ikke kan indgis aftale, samt forslag til aendring a f
s^danne bestemmelser.
Stk. 2 Hvis der til centralorganisationen er tilsluttet flere organisationer, og disse har domicil i
Gronland, afgives forslag, der angir flere organisationer, som er tilsluttet centralorganisationen,
direkte til denne, medens andre forslag afgives til vedkommende organisation p i
centralorganisationens vegne.

§6
Centralorganisationen kan ogsa uden for om ridet for aftaler tracde i forhandling med Landsstyret
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om ethvert fagiigt sporgsmil, der angir tjenestemaend m.v., der omfattes af denne hovedaftale
Stk.2 Sifremt der til centralorganisationen tilsluttes flere organisationer, kan disse p i tilsvarende
mide traede i forhandling om sporgsmil, der alene angir organisationens medlemmer

KAPITELIV.
PROCEDUREREGLER OM FORHANDLINGER

§7

Forhandlinger Cores a f de parter, mellem hvilke aftaler kan indgis, medmindre andet er bestemt
i medfor a f denne hovedaftale.

§8
Sifremt der til centralorganisationen er tilsluttet flere organisationer kan disse bemyndiges til at
fore forhandlinger om sporgsmil, om hvilke centralorganisationen indgir aftale.
Stk.2. En sidan organisation kan ved underretning til modparten overlade videre forhandling til
centralorganisationen.

§9
Gronlands Landsstyre kan konkret bemyndige enheder inden for Landsstyrets forhandlingsomride til at fore forhandlinger p i Landsstyrets vegne.
Stk. 2. Bemyndigelse efler stk. 1 meddeles skriftligt til centralorganisationen med praecis angivelse af, hvilke forhold bemyndigelsen vedrorer.
Stk. 3. Centralorganisationen kan forlange, at der under forhandlinger med en dertil bemyndiget enhed, jf. stk. 1 og stk. 2, inden afgorelse traeffes, indhentes en udtalelse fra Landsstyret.
Stk. 4. Centralorganisationen kan i en sag forelagt i medfor af stk. 3 forlange, at Landsstyret,
inden det tager stilling, indhenter en udtalelse fra Lonningsridet.
Stk. 5. Sifremt centralorganisationen onsker forhandlingeme viderefort i henhold til stk. 3
tilkendegives dette modparten inden 1 mined efter sidste forudgaende forhandling.
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§ 10
Forhandlinger kan fores mundtligt eller skriftljgt.
Stk. 2. Skriftlig henvendelse besvares skriftligt. SAffemt en a f parterne fremsastter anmodning
derom, finder der mundtlig forhandling sted inden afgivelse af skriftligt sv ar
Stk. 3 SAfremt en af parterne ffemsaetter anmodning derom, optages der referat af mundtlige
forhandlinger.
Stk 4. Ved forhandlinger afgor centralorganisationen alene, hvem man vil lade sig reprassentere af, og meddeler dette skriftligt til Landsstyret.

§ II
Forhandling skal pAbegyndes senest 3 uger efter, at anmodning 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, nAr der er forlobet 3 mAneder fra sidste fomdgaende forhandling, uden at der er taget skridt til dens fortsaettelse.
Stk. 4. I forhandlinger der vedrorer indgAelse a f aftale om storrelsen af det samlede belob til
aendring af Ion- og ansaettelsesvilkAr m.v., j f Tjenestemandslovens § 50, stk. 1, har modparten
en frist pA 3 uger, efter at der er afgivet meddelelse efter stk. 2, til at begaere forhandlingeme
genoptaget.
Stk. 5. NAr den i stk. 4 naevnte frist er pAbegyndt, kan den ikke pAberAbes yderligere i et forhandlingsforlob.

KAPITEL V.
BESTEMMELSER OM CENTRALORGANISATIONERNE.

§12
De centralorganisationer med hvilke Landsstyret indgAr hovedaftale, indgAr forinden en
graenseaftale, der tilstilles Landsstyret, med angivelse af, hvilke grupper a f tjenestemaend og
dermed ligestillet personate de enkelte centralorganisationer repraesenterer.
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Stk. 2 Centralorganisationen meddeler Landsstyret om og i givet fald hviike organisationer, der
er tilsluttet, og hviike befiajelser, der er tillagt dem.
Stk. 3. CentraJorganisationeme skal kuane godtgore, at de
1

tilsammen giver samtlige tjenestemend og det pA tjenestemandslignende vilkAr ansatte personale samt pensionerede tjenestemend og dermed ligestillede
adgang til representation,

2.

hver for sig represent erer den overvejende del af de persongrupper, som kan
opnA representation gennem centralorganisationen, og

3.

fialger sAdanne regler ved valg, at der sikres de enkelte grupper en passende
representation.

§ 13
En organisation kan ikke ved ophor a f medlemsskab a f Atorfillit Kattuffiat lose sig fra de forpligtelser, som fialger af aftaler, der er indgAet eller viderefiart efter regleme i denne hovedaftale.

KAPITEL VL

SAMARBEJDE.
§ 14

Parteme i denne hovedaftaJe er enige om, at der gennem samaibejdsudvalg eller andre egnede
organer, i hviike sAvel ledelse som medarbejdere representeres, i videst muligt omfang tilstrebes samarbejde, medindflydelse og effektivitet i tjenesten.

KAPITEL VH.
OPSIGELSES- OG IKRAFTTR^DELSESBESTEM M ELSER

§15

Hovedaftalen gelder, indtil den skriftligt opsiges af en af parteme med et opsigelsesvarsel pA
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mindst 9 maneder
Stk. 2 Forhandlinger om indg&else af ny hovedaftale skal p&begyndes senest 6 mineder inden
opsigelsesfristens udlab.
Stk. 3 Er forhandling om ny hovedaftale ikke afsluttet ved opsigelsesfristens udlob, skaJ parteme indhente en udtalelse fra Lonningsradet. Den opsagte hovedaftales bestemmelser vedbliver dog at galde indtil en ny hovedaftale er indg£et
Stk 4 Selv om hovedaftalen efter opsigelse er udlobet, vedbliver dens bestemmelser at gaelde
for sadanne andre aftaler, der er indgaet eller viderefort i henhold til denne, indtil de opsiges
med det fastsatte varse!

§ 16
Denne hovedaftale trader i kraft, n ir den er underskrevet af parteme.

Nuuk,

den
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AtorfiUit Kattuffiat

Gronlands Landsstyre
e. b.

Hermed udgar Hovedaftale a f 30. december 1998 mellem Granlands Landsstyre og Nunatsinni
AtorfiUit Kattuffissuat Nal C-I, 1-3-20.

