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Aaihorg Kommune afskedigede den 27. august 2009fra stillingen som social- og

sundhedshjiper ved piejehemmet Lundhyecemrct til fratrden med udgangen af februar 2010.

Afskedigelsen ble begrundet med “en hell uacceptabel adFrd!opfursei overfor kollegaer. sanest i

forbindelse med en episode den 17, juni 2009. hvor en kollega bar foR sig forulempet!sexchika

neret” I opsigc1scshr U var der enthidcre hen\ 1st Ui at — den 20 marts 2009 ar

tildeft en advarsel for uaccepeabel opforsel over for kollegen FOA har pa vegne gjort

g1dende, at afskedigeisen var usaglig, hvilket er hestridt af Aalborg Kommune.

SporgsmAlet om herettigelsen af afskedigelsen er af FOA indbragt for et afskedigc1sesnvn med

konsulent i FOA Christina Skjold og faglig konsulent i FOA Aalborg Susanne Kramer Jensen (valgt

afFOA) samt konsuleni i KL Jesper Lykke Christensen og konsulent i KL Finn Bjorn vaigt afKL

pa Aalborg Kommunes vegne) som medlemmer og med undertegnede hojesteretsdornrner Poul

Sogaard sorn oprnand.

EQ har nedlagt pastand om, at Aalborg Kommune iii skal bernie en efter afskedigel

sesnavnets skon fasisat godtgorelse.

hat nedlagt pastand om frihndeise, subsiditert betalrng a ct mindre belub end

krvet af FOA.

Under nvnsfbrhandlingcn den 1. november 201 1 hiev der afgivee lbrkiaring afsamt

piejehjemsleder Marianne Savkov Ostergaard. social- og sundhcdshialper Lisheth Kid-Jensen.

tidligerc social- og sundhcdshiaJper dennes fai ogtidh

gere husassistent Ellen Wiig Laursen.
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Efter forhandling og votering kunne der ikke blandt de af parterne valgte med laminar af afskedigei

sesnavnet opnãs enighed om char flertal for en afgørelse, Opmanden tilkendegav herefter med en

niermere begrundelse, at han ikke fandt afskedigeisenafusaglig.

Tilkendegivelsen gengives i skriftlig form säledes:

Efter bevisfnreisen 1agges dat til grand, at ved flare lejligheder, sanest den 17. juni

2009 har givet sin kollegaklap bagi og foretagct andre kropshge beroringr af hene

Der var for hende tale oin en uønsket, granaseoverskridende adfterd, hvilket

_____Jmdtte

vre kiar over. Han udviste derved en kiart uacceptabel adfrd over for sin kollega. Dat ma herved

tages i betragtning, at_var nyuddannet og 20 dr gainmel, mensvarknap 62

âr. Dertil kommer, atden 17. marts 2009 havde modtaget en advarsel for uacceptabei

opforsel over for kolleger.

Pa den anforte baggrund har kiager ikke godtgjort, at afskedigelsen afvarusaghig,

Aaiborg Kominunc vii derfor skulle frifindes for pdstanden om betaling af en godtgorelse.

aføre1se

Parterne tog opmandens tilkendegivelse dl efterretning og frafaldt kendelse, Sagan er sâiedes

afsluttet med dat resultat, at Aalborg Komniune ikke skal bernie godtgorelse di

____

Hver part betaler egne sagsomkostninger saint halvdehen af udgiflen til opmanden.

Kdenhavn, dan 2. november 2011
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