Bilag 14 LO/DA’s Hovedaftale § 4, stk. 3
Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede
urimelige afskedigelser kan derfor behandles efter nedenstående regler. Hovedorganisationerne
anbefaler, at sager om påståede urimelige afskedigelser behandles hurtigst muligt af de berørte
parter. Sager, i hvilke der nedlægges påstand om underkendelse af en afskedigelse, skal så vidt
muligt være afsluttet inden udløbet af den pågældende arbejdstagers opsigelsesvarsel.
•

A Såfremt der foretages afskedigelse af en arbejdstager, der har været uafbrudt beskæftiget
i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder, har den pågældende arbejdstager ret til at
begære skriftlig oplysning om grunden til afskedigelsen.

•

B Hvis man fra arbejdstager side hævder, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i
arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan afskedigelsen kræves behandlet lokalt
mellem repræsentanter for virksomhedens ledelse og dens arbejdstagere. Den lokale
forhandling skal være afsluttet inden for en frist af 14 dage fra underretning om
afskedigelse. Såfremt arbejdsgiveren har afgivet åbenbart urigtige oplysninger om grunden
til afskedigelsen, som er af væsentlig betydning for sagen, regnes ovennævnte frist fra det
tidspunkt, hvor arbejdstagersiden blev eller burde være blevet bekendt med de korrekte
oplysninger. Den lokale forhandling skal dog være afsluttet inden 3 måneder fra
underretning om afskedigelsen.

•

C Opnås der ikke herved enighed, skal der, hvis det interesserede fagforbund (eventuelt
centralledelse) begærer sagen videreført, omgående optages forhandling mellem
organisationerne.

•

D Opnås der ikke herved enighed, har det interesserede fagforbund (eventuelt
centralledelse) ret t il at indgive klage til et af hovedorganisationerne nedsat
afskedigelsesnævn. Klagen skal være Afskedigelsesnævnets sekretariat og den modstående
organisation i hænde inden for en frist af 7 dage efter afslutningen af organisationernes
forhandling. Regler om Afskedigelsesnævnets sammensætning og sagsbehandling fastsættes
i en forretningsorden for nævnet.

•

E Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet måtte finde, at den foretagne
opsigelse er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan
nævnet efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem
virksomheden og arbejdstageren har lidt væsentlig eller må antages at lide væsentlig skade
ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder nævnet, at opsigelsen er urimelig, men at
ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om
godtgørelse for en urimelig afskedigelse, jf. ovenfor, kan nævnet bestemme, at
virksomheden skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge
af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager.
Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede arbejdstagers
gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år.

•

F Såfremt der for Afskedigelsesnævnet indbringes sager med påstand om, at der er sket en
urimelig afskedigelse, og den afskedigede i henhold til lovgivningen har en anden
retsstilling end i henhold til Hovedaftalens bestemmelser, skal Afskedigelsesnævnet efter
påstand herom fra klageren lægge den pågældende lovgivning til grund ved sagens
afgørelse.

