USAKLIG OPPSIGELSE PÅ UNIVERSITETET I OSLO. STØTT DEN OPPSAGTE TILLITSKVINNE!
Kontorfullmektig Susan D: re ved Kjemisk institutt ble 30. januar varslet
om oppsigelse vedtatt i instituttstyret. Susan D ,Te er sekretær i avd.
108/4 av Norsk tjenestemannslag.
Instituttstyret angir 3 grunner for oppsigelsen:
- Det er kommet klager på hennes arbeid.
- Hun mangler de administrative evner som trengs til en skrivelederstilling
- Hun er ofte borte fra jobben.
Instituttet hevder også at dette ikke er en oppsigelse, men en heving av
kontrakt, siden Susan D,Te er ansatt på prøve.
INGEN AV DISSE GRUNNENE HOLDER:
Den oppsagte har aldri tidligere mottatt klager på det arbeidet hun kar
gjert hverken som maskinskriver eller skriveleder. Hennes fravær fra
jobben skyldes utøvelse av tillitsverv i NTL. Dette var kjent for
Instituttet, som også burde vite at det er fullt lovlig ifølge hovedavtale .
I Hovedavtalen for Statsansatte §4, pkt. 2 står det: "Formannen eller
istedenfor ham nestformannen eller sekretæren blant tillitsmennene skal
ha uhindret adgang til de forskjellige avdelinger, i den utstrekning
det er nødvendig for å utføre tillitsmannsvervet. De har plikt til på
forhånd å gi sine nærmeste overordnede underretning ng Opplyse om
årsaken til at de må forlate sin arbeidsplass. De skal såvidt mulig
melde fra til ledere av den avdeling de kommer til om hvem de ønsker
å snakke med".
Den oppsagte har vært i tilsvarende jobb på Universitetet mer enn 3 år.
Instituttet hadde derfor ikke adgang til å ansette henne på prøve.
Tjenestemannslovens § 20 krever dessuten særdeles graverende forhold
for å si opp noen som har vært ansatt over 3 år i Staten.
Instituttet har med dette brutt både Hovedavtalen for Statsansatte og
Tjenestemannslnven.
Oppsigelsen ble dessuten behandlet
- uten at saken var ført på dagsorden til møtet
- uten at den oppsagte visste det eller fikk anledning til å forsvare
seg
- uten at undersøkelse av journal over utført arbeid var gjort.
Universitetsledelsen ng Instituttet ble gjort oppmerksom på dette i
brev fra NTL avd. 108/4 den 2. februar. 4. februar sendte Instituttet
et brev til Universitetsledelsen om saken. Av forståelige grunner
har de ikke kommentert sine lovbrudd.
DENNE OPPSIGELSEN REISER PRINSIPPIELLE SPØRSMÅL FOR ALLE FAGORGANISERTE:
Den er et grovt angrep
- tillitskvinners og menns adgang til å utøve sine verv.
- fagorganisertes rett il sjøl å velge de tillitsmenn og kvinner de
anser best egnet.
- fagorganisertes adgang til å ta immt tillitsverv.
Vi forlanger at Kjemisk institutt pålegges å beklage oppsigelsen og
trekke den tilbake.
STØTT DEN OPPSAGTE TILLITSKVINNEN:
Send støtte erklæringer til: Styret, avd. 108/4 av Nnrsktjenestemanns3ag
Universitetet i Oslo, Boks 140, Blindern
Oslo 3
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