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HOVEDAFTALE
rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne
vedmrende
overenskornstansatte akadernikere

Denne hovedaftale er indgaet rned bindende virkning for:
I. Regionernes L0nnings- og Takstnrevn og de regioner og 0Vfige ansrettelsesrnyndigheder, der er ornfattet af en kollektiv overenskomst, indgaet mellern Regionernes
L0nnings- og Takstnrevn og en eller flere af de under pkt. 2 nrevnte
AC-organisationer.
2. Arkitektforbundet, Bibliotekarforbundet, .Darnnarks Jurist- og 0konornforbund,
Dansk Kirapraktor Forening, Dansk Mejeriingeni0r Forening, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlregeforening, DM (Dansk Magisterforening), Forbundet
Kornrnunikation og Sprag, Foreningen af Speciallreger, Gyrnnasieskolernes Lrererforening, JA (Jordbrugsakademikerne),
PhannaDanmark, Tandlregeforeningen og
Yngre Lreger.
3. Akadernikernes Centralorganisation
under pkt. 2 nrevnte organisationer.

(AC) efter bemyndigelse fra en eller flere af de
'

4. Medlernrner af de under pkt. 2 nrevnte organisationer, der er ornfattet af en overenskornst, indgaet mellern Regionernes L0nnings- og Takstnrevn og en eller flere af de
under pkt. 2 nrevnte organisationer.
'
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!j I. SAMARBEJDE OG ORGANISA TIONSFRIHED
Stk. 1.
Hovedaftalens parter er enige om at fremme et godt samarbejde og virke for rolige og
stabile arbejdsforhold pa tjenestestedeme.
Stk. 2.
Regionemes L0nnings- og Takstnrevn, den enkelte region og den enkelte ansrette1sesmyndighed vii hverken direkte eller indirekte lregge hindringer i vejen for, at de ansatte
organiserer sig i en AC-organisation.

!j2.LEDELSESRETTEN
Regioneme og ovrige ansrettelsesmyndigheder udover ledelsesretten i overensstemmelse
med de i de kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med
medarbejdeme og deres tillidsreprresentanter, i henhold til de mellem Regionemes L0nnings- og Takstnrevn og AC-organisationeme til enhver tid greldende aftaler.

!j 3. FASTLiEGGELSE AF L0N- OG ANSiETTELSESVILKAR
Stk. 1.
Parteme er enige om, at l0n- og arbejdsvilkiir b0r fastlregges ved kollektiv overenskomst
mellem Regionemes L0nnings- og Takstnrevn og AC-organisationeme.
Stk. 2.
Organisationer, omfattet af denne hovedaftale, er berettiget til at overlade til AC at f0re
overenskomstforhandlinger og at indga overenskomster. I det omfang organisationeme
overlader deres ret til at fme overenskomstforhandlinger og indga overenskomst til AC,
indtrreder AC i organisationemes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne hovedaftale.
Stk. 3.
Forhandling om indgae1se af ny overenskomst, efter at en overenskomst er opsagt, eller
om indgaelse af overenskomst i 0Vrigt optages snarest og senest I maned efter, at begrering om forhandling er fremsat. Hovedaftaleparteme kan fastsrette en anden frist i forbindelse med de generelle forhandlinger om overenskomstfomyelse. Forhandling om
indgaelse af ny overenskomst tilrette1regges saledes, at ny overenskomst s0ges indgaet,
forinden den opsagte udl0ber.
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S 4. OVERHOLDELSE

AF OVERENSKOMSTEN

Selv om en overenskomst er opsagt og udlobet, er parterne dog forpligtet til at overholde
dens bestemmelser, indtil anden overenskomst er indgaet, eller der er ivaerksat arbejdsstandsning i overensstemmelse med reglerne i S 5.

S 5. VARSLINO

00 IVJERKSJETTELSE AF ARBEJDSSTANDSNINO

Stk. 1.
Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og ivaerksaette arbejdsstandsning efter nedenstaende regler. For AC-organisationernes vedkommende tilkommer retten den enkelte organisation.
Stk. 2.
Strejke, lockout, blokade og boykot betragtes som arbejdsstandsninger.
Stk. 3.
Beslutning om at ivaerksaette arbejdsstandsning tilkendegives den anden part ved anbefalet brev, der skal angive arbejdsstandsningens karakter og naermere omfang, mindst 4
uger for den ivaerksaettes.
Stk.4.
Arbejdsstandsning kan ikke omfatte
I

chefstillinger pa grnndlonstrin 50 og hojere,

2

medlemmer, hvis medvirken ved forhandlingerne
gernes afslutning og konfliktens ophor, og

3

medlemmer, som undtages ved aftale mellem parterne.

er nodvendig for forhandlin-

Stk. 5.
Ved. arbejdsstandsningens ophor genoptager medarbejderne uden unodigt ophold deres
arbejde pa de tjenestesteder, hvor de var ansat: Der rna ikke fra nogen af parternes side
finde fortraedigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen.
Stk. 6.
Parterne er forpligtet til ikke at underst0tte, men med alle rimelige midler at hindre
overenskomststridige arbejdsstandsninger, og hvis overenskomststridige arbejdsstandsninger finder sted at soge at fa dem bragt til opMr.
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S 6. OVERENSKOMSTSTRIDIG

ARBEJDSST ANDSNING

Stk. 1.
Inden for det omnide, som en overenskomst omfatter, kan der, sa lrenge den er greldende, ikke ivrerksrettes arbejdsstandsning, medmindre der er hjemmel herfor i "Norm for
regler for behandling af faglig strid" eller i kollektiv overenskomst.
Stk. 2.
Varsling af sympatistrejke eller sympatilockout finder sted i henhold til reglerne iSS.

S 7. UENIGHED
Stk. 1.
Enhver uenighed af faglig karakter b0r s0ges bilagt ved mregling, eventuelt ved voldgift,
efter nedenstaende regler.
Stk. 2.
En uenighed af faglig karakter foreligger, hvor der af en af parteme fremsrettes krav
vedmrende arbejds- og ansrettelsesforholdene for personalet omfattet af denne hovedaftale, som ikke uden videre anerkendes eller im0dekommer modparten, eller der foreligger et pastaet brud pa en kollektiv overenskomst.

S 8. MJEGLING OG VOLDGIFT
Stk. 1.
Nar en af parteme begrerer mregling, skal mreglingsm0de mellem parterne, medmindre
andet aftales i det enkelte tilfrelde, afholdes inden for en frist af 5 dage, regnet fra begreringens modtagelse.
Stk. 2.
Arbejdsstandsninger skal straks indberettes til Regionemes L0nnings- og Takstnrevn og
AC-organisationen, og mreglingsm0de under organisationens og Regionernes L0nningsog Takstnrevns medvirken skal afholdes senest dagen efter arbejdsstandsningens ivrerksrettelse, medmindre arbejdsstandsningen er opoort forinden mreglingsm0dets afholdelse.
Stk. 3.
Der skrives referat af m0det. Referatet udfrerdiges pa stedet og underskrives af begge
parter.
Stk. 4.
Vregring ved at s0ge uenigheden bilagt ved mregling inden for de ved stk. 1 og 2 fasts atte frister anses som brud pa denne hovedaftale. I tilfrelde heraf er modparten berettiget
til at henvise sagen til afg0relse ved voldgift uden forudgaende mregling.
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~ 9. FORSTAELSE/BRUD
Stk. 1.
Opnas der ikke ved mregling en losning af striden og vedrorer denne forstaelsen af en
kollektiv overenskomst eller pastaet brud pa en kollektiv overenskomst, kan sagen af
hver af parteme henvises til endelig afgore1se ved en voldgiftsret, der bestar af 4 medlemmer, hvoraf hver af parteme vrelger 2. Disse 4 medlemmer peger i forening pa en
opmand. Parteme retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand moo amnodning
om udpegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnas, anrnodes Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand.
BEM.!ERKNING:
Udpegning af opmand finder i {}vrigt sted i henhold til Bestemmelserne i
Lov om Arbejdsretten ogfaglige voldgiftsretter, kap. 2.
Stk. 2.
Samtidig med henvisning af sagen til voldgift skal vedkommende part meddele navnene
pa de valgte voldgiftsmrend. Modparten skal, medmindre andet aftales i det enkelte tilfrelde, vrelge sine voldgiftsmrend inden 5 dage efter modtagelsen af meddelelsen om sagens henvisning til voldgift, i tilfrelde af pastaet overenskomstbrud dog allerede dagen
efter.
Stk. 3.
Vregrer en af parteme sig ved at lade sagen afgore ved voldgift under henvisning til, at
den foreliggende strid ikke angar forstaelsen af en kollektiv overenskomst eller pastaet
brud pa en kollektiv overenskomst, kan hver af parteme indbringe sporgsmalet om vregringens berettige1se for Arbejdsretten. I tilfrelde af pastaet overenskomstbrud kan Arbejdsretten, hvis vregringen findes uberettiget, tillige afgore selve den opstaede tvist.

~ 10. FORSTAELSEIBRUD

pA HOVEDAFTALEN

Uoverensstemmelser om denne hovedaftales forstaelse samt brud pa denne hovedaftale
behandles efter bestemmelseme i ~~ 7 - 9.

~ II. PAD0MMELSE
Ved padommelsen af sager om brud pa denne hovedaftale eller om brud pa en mellem
parteme indgaet overenskomst finder de i loven om Arbejdsretten indeholdte bestemmelser anvendelse med de nodvendige tilpasninger.

~ 12. FRIG0RENDE

VIRKNING

Den enkelte AC-organisation kan ikke ved at melde sig ud af AC lose sig ITade forpligtelser, den ved denne hovedaftale har pataget sig. Frigorende virkning opnas forst, nar
den pagreldende organisation har opsagt hovedaftalen i overensstemmelse med regleme
herom, jf. ~ 13, og ny overenskomst trreder i kraft.
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13. IKRAFTTIVEDEN OG OPSIGELSE

Stk. 1.
Denne hovedaftale trreder i kraft med virkning fra den I. april 2011. Samtidig bortfalder
tidligere hovedaftaler, der er indgaet med organisationer, omfattet af denne hovedaftale.
Stk. 2.
Hovedaftalen er greldende, indtil den opsiges med mindst 6 miineders varsel til en I. oktober.
Stk. 3.
Umidde1bart efter opsigelsen optages forhandlinger om en ny hovedaftale.
Stk. 4.
Er forhandlinger om en fomyelse af hovedaftalen efter stedfunden opsige1se ikke afsluttet til den pagreldende I. oktober, grelder hovedaftalen, uanset at opsigelsestidspunktet
overskrides, indtil de ikraftvrerende kollektive overenskomster afloses af nye, og hovedaftalen bortfalder da ved de nye kollektive overenskomsters ikrafttrreden.

Parteme i denne hovedaftale bekrrefter ved deres underskrift, at de har fomoden bemyndigelse til hovedaftalens indgaelse.
Kobenhavn, den

14 NOV. 2012
For
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For

ARKITEKTFORBUNDET:

For

BIBLIOTEKARFORBUNDET:

For

DANMARKS JURIST- OG 0KONOMFORBUND:

For

DANSK KIROPRAKTOR FORENING:
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For

DANSK MEJERIINGENI0R

For

DANSK PSYKOLOG FORENING:

For

DEN DANSKE DYRLJEGEFORENING:

For

DM (DANSK MAGISTERFORENING):

For

FORBUNDET KOMMUNlKA TION OG SPROG:

For

FORENINGEN AF SPECIALLJEGER:

For

GYMNASIESKOLERNES

For

JA (JORDBRUGSAKADEMIKERNE):

For

PHARMADANMARK:

For

TANDLJEGEFORENINGEN:

For

YNGRE LJEGER:

FORENING:

~

U~

LJERERFORENING:
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