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Protokollat

med tilkendegiveise

AfskedigeIsesnevnssag

(FV 201 L0034)

FOA Fag og Arbejde

for Z1lJRog

(advokat Henrik Piil)

mod

Aalborg Kommune

(advokat Christian K. Clasen)



Aalborg Kommune bortviste den 13. juli 2009 og fra dtres stillinger

som heithoidsvis social- og sundhedshja1per og social- eg sundhedsassistent i .Eldreoinràdc Cen

trum, hvor de med hcnholdsvis 9 árs og 8 rs anciennitet giorde tjcnestc pa Danahoj Plejeboli—

ger. Borivisningen biev hegrundet mcd, at ledeisen ikke Iamgere havde tiflid til de paga1dende, idet

de ifolge ledelsen havde “udvist groft omsorgssvigt ved at ignorere en beboers foresporgsel om

pieje. sani: -. frataget et kald fra en anden beboer”.

Sporgsmalct om rtvisningcrnes herettigelse er af FOA indhragt for et afskedigelsesnavn mcd

konsulent i FOi\ Erik llerss og nastformand i FOA Aalborg Pia Pedersen (valgt af FOA) samt

konsulent i KL Jesper Lvkke Christensen og konsulent i KL Finn Bjorn (valgt af KL pa Aaiborg

Kommunes vegne) soin medlemmer og mcd undertegnede hojestereisdommer Poul Sogaard som

opmand.

har ncdlagt pdstand orn. at Aalborg Kommune til og skal betale

erstatning svarende til Ion i deres respektive opsigelsesperiode med rente efter renteloven fra den

13. juli 2009 sann iii hver af dem en efter nvnets skon fastsat godigorelse.

ThQrKornrne har nedlagt pstand om frifindetse, subsiditert betaling afet lavere belob end

pAstdet af FOA.

Under nvnsforhandIingen den 31. oktober 2011 blev der afgivet forklaring af Z.
J11 plejehiemsieder Gylla Brandborg saint Susanne Rut.

Efter forhandling og votering kunne der ikke biandt de afparterne vaigte medlemmer af afskedigel

sesnvnet opnãs enighed oni eller flertal ihr en afgorelse. Opmanden tilkcndegav herefter med en

nrmere begrundelse. at han ikke fandt bortvisningerne berettiget, men at en opsigeiseat

$Eikke yule have varet usaglig.
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gengives. I skri•ftl.ig form. sAledes:

En plejehjemsbeboer, Anders Hansen, kiagede i mail af 1. juli 2009 iii Gylla Brandborg over den

behandling. han var udsat forafj jognar de sammen havde nattevagt

pa plejehjemmet. 1-lan kiagede suriigt over en episode mitten iii den 1. juli 2009, hvor ban matte

ente I sá lang lid pa hjlp lii toiletbesog. at han blev gennemblodt af’urin og sengen ‘àd. og I

ovrigt lblte han sia hehaiidlel sorn en andenrangs horger. Hans kiage hlev uddybet i en sarntaie

samme dag med Gylla Brandborg som gengivel. I referat aftjenstlig samtale den 2. juli 2009.

Kiagen er bestyrket af forkiaringer for nvnet af Gylla Brandborg og Anders Hansens samlever

Susanne Rut. Pd den baggrund finder opmanden del — uanset ZEj og

forkiaringer — godtgj ort, at de under deres nattevagt bar udsat Anders Hansen for en behandling, der

ma karakieriseres som uacceptabel og i send med det for plejehjemmei. g1dende vardigrund1ag,

som de. var bekendt med.

Efter hevisforelsen findes dee derirnod ikke med ti1strkkelig sikkerhed godtgjort.at

og

_______

har optrddt kritisabelt ved sorn det mA 1gges iii grund — i en kort periode, hvor

de holdt plejehjemsbeboeren Edith Madsen under opsyn, at have frataget hende dee kaldeapparat.

hvormed hun kunne tilkalde personalet.

Del er derimod kritisabelt og i strid med forskrifterne,at ogZ ikke

sorgede for at rapportere fratagelsen af kaldet fra Edith Madsen og episoden i forbindelse mcd

Anders Hansens tilkaid flatten til den 1. juli 2009 1 journalsvsternct eller pa anden made,

Efter en samlet vurdering finder opmanden, at de kritisable forhold ikke er af en sddan karakter, at

de berLttlge& tl en bortvismng af ogDenmod vile en afskedigelse

afdem med sdvan1igt varsel ikke have van’et usaglig. Dc bar derfor krav pA erstatning for Ion i

opsigeisesperioden, men ikke krav pA godtgoreise herudover.
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fre1e

I overensstemmelse med ti1kendegie1sen foreslog opmanden parerne at forIie sagen sdedes. at

Aalborg Kommune tiIEEZEZZZog skal betale erstatning svarcnde dl Ion i

deres respektive opsigelsesperiode med rente fra de pagaidende lonbelobs forthidsdato,

Parterne tiltrádte, at sagen forliges sorn foreslâet af opmanden. Hver part betaler egne sagsomkost

finger sami halvdelen af udgiften til oprnanden.

Kobenhavn, den 2. november 2011
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Poul Sitard k


