Centralorganisationernes Fællesudvalg

SAMARBEJDSAFTALE

§ 1 Medlemmer
Centralorganisationerne*) arbejder sammen i Centralorganisationernes
Fællesudvalg (CFU).
*) Udtrykket centralorganisation er i denne samarbejdsaftale konsekvent
anvendt, selv om udtrykket centralorganisation i to af de deltagende organisationer ikke indgår i navnet.
Stk. 2
Parterne i denne samarbejdsaftale er:
AC, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og
Offentligt Ansattes Organisationer, OAO (det statslige område).
Stk. 3
Centralorganisationerne skal være tilsluttet CFU-samarbejdet med de
medlemmer, der er omfattet af den mellem finansministeren og statstjenestemændenes centralorganisationer indgåede hovedaftale, og de kan efter
aftale være tilsluttet samarbejdet med andre medlemmer.

§ 2 Opgaver
I anliggender, der vedrører mere end een centralorganisations medlemmer,
udøver centralorganisationerne gennem fællesudvalget den forhandlingsog aftaleret, som er tillagt dem ved de til enhver tid gældende hovedaftaler.
Stk. 2
Anliggender, der kun vedrører een centralorganisations medlemmer, kan af
vedkommende centralorganisation forelægges til drøftelse i Centralorganisationernes Fællesudvalg, ligesom en centralorganisation med forhandlingsudvalgets tilslutning kan overlade CFU forhandlingen af et
anliggende, der kun vedrører denne centralorganisations medlemmer.

§ 3 Fællesudvalget
Fællesudvalget består af 27 repræsentanter, som fordeles mellem de tilsluttede centralorganisationer i forhold til deres medlemstal. Hver centralorganisation skal dog have mindst 3 repræsentanter, og ingen centralorganisati-

on kan have flere end 13 repræsentanter. Medlemstallet opgøres pr. 1. januar forud for en aftaleperiodes begyndelse, og antallet af repræsentanter
kan ikke ændres inden for aftaleperioden.
Stk. 2
Hver centralorganisation bestemmer, hvorledes og for hvilket tidsrum dens
repræsentanter udpeges og kan vælge suppleanter for dem.
Centralorganisationerne underretter CFU om ændringer i repræsentationen.
Stk. 3
Til fællesudvalgets vedtagelse af et forslag kræves almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4
Formanden indkalder fællesudvalget til ordinært møde i de ulige års april
kvartal med henblik på valg af formand og næstformand samt godkendelse
af regnskaber, og i øvrigt efter behov.
På begæring af blot een centralorganisation, der angiver mødets dagsorden,
skal formanden inden 14 dage sammenkalde fællesudvalget.

§ 4 Forhandlingsudvalget
Forhandlingsudvalget har fem medlemmer, hvoraf AC udpeger et og
SKAF og StK hver to medlemmer.
Stk. 2
Fællesudvalget vælger for en periode af to år blandt forhandlingsudvalgets
medlemmer formand og næstformand, som skal komme fra hver sin centralorganisation.
Stk. 3
Fællesudvalgets formand og næstformand er samtidig henholdsvis formand
og næstformand for forhandlingsudvalget.
Stk. 4
I tilfælde af formandens midlertidige forfald eller fravær, træder næstformanden i formandens sted.
I tilfælde af formandens varige forfald indkaldes fællesudvalget med
henblik på valg af en ny formand for den resterende del af valgperioden.
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I tilfælde af næstformandens midlertidige forfald eller fravær, træder et af
de øvrige medlemmer af forhandlingsudvalget i hans sted efter forhandlingsudvalgets afgørelse herom.
I tilfælde af næstformandens varige forfald i valgperioden konstituerer
forhandlingsudvalget blandt sine medlemmer en ny næstformand for den
resterende del af valgperioden.
Stk. 5
Forhandlingsudvalget antager en sekretær og nødvendig lønnet bistand.

Stk. 6
Til forhandlingsudvalgets vedtagelse af et forslag kræves enstemmighed.
Der kan dog træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed, hvis pågældende centralorganisation ikke modsætter sig det.
Ved sådanne afstemninger har hver centralorganisation een stemme.

Stk. 7
Formanden indkalder normalt forhandlingsudvalget til møde hver anden
måned og i øvrigt efter behov. På begæring af en centralorganisation
indkalder formanden udvalget til møde med et passende varsel.

§5
Nærmere regler om fællesudvalgets og forhandlingsudvalgets virksomhed
fastsættes i en forretningsorden.
Stk 2
Fællesudvalget og forhandlingsudvalget er beslutningsdygtige, når
samtlige centralorganisationer er repræsenteret.
Stk. 3
Centralorganisationernes sekretærer kan efter udvalgenes beslutning
deltage uden stemmeret i fællesudvalgets og forhandlingsudvalgets møder.

§ 6 Økonomi
Udgifterne ved samarbejdets gennemførelse afholdes af de deltagende
centralorganisationer. CFU opkræver bidrag hos centralorganisationerne i
forhold til deres medlemstal.
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Stk. 2
Hver centralorganisation afholder de udgifter, der er forbundet med dens
repræsentanters deltagelse i fællesudvalgets og forhandlingsudvalgets
møder.

§ 7 Ændring eller udtræden af samarbejdsaftalen
Til ændringer i denne aftale kræves samtlige centralorganisationers tilslutning.
Stk. 2
Hver centralorganisation kan med virkning for sit vedkommende opsige
denne aftale med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Sådant
varsel kan for tjenestemænd dog tidligst afgives efter bortfaldet af hovedaftalen af 27. oktober 1969.

Samarbejdsaftalen er tiltrådt af de deltagende centralorganisationer og
vedtaget på møde i forhandlingsudvalget den 11. januar 2010.
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