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Danish Crown A/S Horsens afd. uenighed om rammeaftalens § 7, metodeudvikling.

På baggrund afen lokal drøftelse om hvorvidt de medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter 
(efterfølgende nævnt som AMR) er forpligtiget til at underskrive arbejdsbeskrivelser forud for 
akkordsætninger, er der den 31. marts 2014 afholdt et møde med AMU udvalget hos DC Horsens, 
hvor organisationerne deltog.

Fra DI deltog Jesper Z. Kock
Fra Fødevareforbundet NNF deltog Jim Jensen

De lokale parter redegjorde for problemstillingen og hvorfor der var opstået en lokal uenighed om 
hvorvidt AMR var forpligtiget til at underskrive en arbejdsbeskrivelse eller ej.

Ordlyden i rammeaftalens § 7:
"Parterne er enige i, at den del af arbejdsstudierne, der har til formål at fastlægge den mest 
praktiske produktionsmetode, og som omfatter undersøgelser af arbejdspladsen, 
arbejdsforhold, værktøjer, hjælpeudstyr, maskiner, materiale, transportmidler m.m. samt 
selve arbejdsprocessen, normalt skal gå forud for selve akkordfastsættelsen.

Det forudsættes desuden, at såvel tillidsrepræsentanten som arbejdsstudietillids
repræsentanten har adgang ti! det af virksomheden anvendte materiale i forbindelse med 
metodeudvikling.

I denne planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet deltager sikkerhedsgruppen, så det bedst 
muligt sikres, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. 
arbejdsmiljøloven, hvilket sikkerhedsgruppen bekræfter med sin underskrift."

Organisationerne redegjorde for, hvorfor der i 1991 var sket en ændring i rammeaftalens § 7, 
således AMU repræsentanterne skulle bekræfte med deres underskrift, at de havde deltaget i 
planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, således det bedst muligt sikres at arbejdet kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det overordnede formål med bestemmelsen er, at det derved sikres, at AMU inddrages i metode- 
arbejdet og såfremt der er sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold der kan forbedres, i og 
omkring arbejdets udførelse, at disse forhold så tidligt som muligt drøftes og om nødvendigt 
resulterer i en ændret arbejdstilrettelæggelse.

AMU repræsentanterne skal underskrive arbejdsbeskrivelsen og hermed tilkendegiver/kvittere for, 
at de har deltaget i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet.

Hvis der opstår en situation, hvor én eller flere AMU repræsentanter vurderer at planlægningen og 
tilrettelæggelsen af arbejdet ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og at



inddragelsen vurderes til ikke har været tilstrækkelig, kan AMR repræsentanten i forbindelse med 
underskriften anføre dette i arbejdsbeskrivelsen og sagen kan så drøftes i den lokale 
arbejdsmiljøgruppe.

Såfremt enighed ikke kan opnås i arbejdsmiljøgruppen, videreføres sagen i virksomhedens 
arbejdsmiljøudvalg.
Fra begge møder tages der skriftligt referat, hvoraf parternes synspunkter fremgår.
Kan der stadig ikke opnås enighed, kan der f.eks. rettes henvendelse til eksterne konsulenter.

En sådan indsigelse fra én eller flere medlemmer af AMD gruppen, har ingen opsættende virkning 
på virksomhedens ret til at udarbejde og udgive akkorder.

Den måde hvorpå udfyldelsen af Rammeaftalens § 7 i hverdagen håndteres på i virksomheden, 
afhænger af de ændringer der er lagt op til i en ny arbejdsbeskrivelse og organisationerne opfordrer 
til, at man lokalt drøfter nogle overordnede retningslinjer herfor, under hensyn til ændringernes 
karakter, omfang og størrelse, samt om det er tale om en egentlig ny metode/arbejdstilrette
læggelse.

København den 3. april 2014
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