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AVTAL oM SAMARBETE vto Ano AruDEMI

1 I Avtalets t i l ldmpningsomr6de

Detta avtal om samarbete vid Abo Akademi har slut i ts mellan Abo Rkademi och de fackforeningar

som representerar personalen. Dessutom fol js de besti immelser som finns i lag om samarbete

inom foret ae B3a/2007) och andra fcirfattningar samt vid t idpunkten gdllande kollektivavtal.

AndamSlet med samarbetet mellan Abo Akademi och dess personal 6r att forbi i t tra personalens

mcij l ighet att p6verka beslutsfattandet i  frdgor som gdller arbetet, arbetsforh6llandena och

akademins verksamhet .

Andam6let med samarbetet dr att fcirbdttra arbetsfr irh6l landena och arbetsl ivets kvali tet. De

mdnskliga aspekterna i beslutsfattandet beaktas och samtidigt fdrbdttras akademins och de

enski lda enheternas resul ta t ,  hush6l ln ing och serv iceformiga genom at t  personalens sakkunskap

utnytt jas i  beredningen av beslutsfattandet.

2 I Samarbetets organisering

Samarbetet forverkl igas pi individuell  niv6, pi enhetsniv6 och inom hela Abo Akademi.

Samarbete p i  ind iv idn iv6 t i l ldmpas i  samband med Srenden som ang6r  en ensk i ld  anst6 l ld .  De

behandlas i  fors ta hand av formannen och berorda person t i l lsammans.  Den anstd l lda har  rd t t  a t t

ha med s ig  s in  for t roendeman.

Samarbete p6 enhetsniv i  u tgors av arbetsenhetsmoten samt av underhandl ingar  mel lan enhetens

chef och foretrddaren el ler foretrddarna av personalen. Aven arbetsgrupper kan t i l lsdttas for

behandling av drenden som omfattas av samarbetsforfarandet.

For  samarbete som gdl ler  he la akademin har  Abo Rkademi en delegat ion i  en l ighet  med

stadgandena i I  9 i  lagen om samarbete inom fciretag (334/2OO7L Om ett i i rende beror

arbetstagare i  f lera i in  en personalgrupp behandlas det  i  de legat ionen om drendet  dr  av s idan



karaktdr att det enligt definit ionen senare i detta avtal hrir t i l l  delegationens uppgifter. I  ovriga fal l
behandlas drendet enligt bestdmmelserna i lagen om samarbete inom foretag (334/2OO7l. Vld Abo
Akademi ka I las ovan n d mnda delegati on Sa m a rbetskom m ittd.

3 $ Samarbetskommitt6ns sammansdttning och mandatperiod

Abo Rkademis rektor utser hdgst fyra arbetsgivarrepresentanter t i l l  samarbetskommitt6n. Rektor
utser samarbetskommitt6ns ordfcirande och viceordfcirande bland arbetsgivarrepresentanterna.
Forhandlingsorganisationen for offentl iga sektorns utbi ldade FOSU utser fem medlemmar och
Universitetens och forskningssektorns personalforbund YHL r.f.  tre medlemmar. Personliga

suppleanter utses fcjr var och en av medlemmarna. Minst tvi representanter i
samarbetskommitt6n ska representera Vasa varav den ena ska representera Vasa ovningsskola.
Samarbetskommit t6ns mandatper iod dr  fyra ka lende16r .  Samarbetskommit t6n sammantr i ider
minst fyra ginger per 5r.

4 I Samarbetskommittdns uppgifter

Ti l l  samarbetskommitt6ns uppgifter hcir vad som bestdms i kapitel 3 och kapitel 4 i  lagen om

samarbete inom foretagF3a/2007)samt de uppgifter som definieras i  kapitel 5 med undantag av

kapitel 5 I 27 fr irsta moment punkt 6 vi lket hor t i l l  drenden som behandlas av

arbetarskyddskommissionen enligt avtalet om arbetarskydd vid Abo Akademi. En ni irmare

beskrivning av drenden som behandlas av samarbetskommitt6n f inns i  bi lagan t i l l  detta avtal.

Om sammankallandet av samarbetskommitt6n och beslutsfattandet i  samarbetskommitt6n fol js

Abo nkademis fdrvaltningsinstruktion och instruktion for behandling av i irenden vid Abo Akademi.



5 I lkrafttrddande och uppsfigning av avtalet

Detta avtal treder i kraft 01.01.2011 och gdller t i l lsvidare med sex (6) minaders uppsdgningstid.

Uppsdgning av aWalet ska ske skrift l igen och meddelas samtliga parter i detta avtal. En parts
uppsdgning av avtalet gdller alla parter i avtalet. Fdrhandlingar om precisering och fordndring av
avtalet kan inledas pi begdran av nigon part.

Abo, den december 2010
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Bilaga t i l l  avtalom samarbete vid Abo Akademi

I samarbetskommitt6n behandlas

uppeifter om akademins ekonomiska lSee enlist 3 kap 10 5
- bokslut ndr det dr faststillt
-  minst tvi ginger under rdkenskapsperioden en enhetl ig redogdrelse for akademins ekonomiska

stdl lning av vi lken 6tminstone framtidsutsikterna for akademins verksamhet, sysselsdttningsldge,
lonsa mhet och kostnadsstruktur framgdr

- i indringar som i vdsentl ig m6n awiker fr in utvecklingen i den ovanndmnda redogorelsen

principer och oraxis vid anstdl lninear enlis 4 kap 15 5
- de al lmdnna principer och metoder som iakttas ndr nigon anstdl ls, vid behov specif icerade enligt

persona l- eller yrkesgrupp eller arbetsuppgifter,
- de uppgifter som behover ges nyanstdllda for att de skall bli fortrogna med arbetsplatsen och

akademin
- de principeroch den praxissom iakttasvid akademin betrdffandevilka uppgiftersom samlas in om

en arbetstagare i samband med att han el ler hon anstdl ls och under anstdl lningsfdrh6llandet med
beaktande av vad som bestdms i lagen om integritetsskydd i arbetslivet 059120041

personalplan och utbi ldninesplan enlist 4 kap 15 S
- Srl igen personalplan och utbi ldningsmil for upprdtthi l lande och frdmjande av arbetstagarnas

yrkeskunnande

den interna informationen enlist 4 kap 18 $
- principer och praxis fdr intern information

behandling av planer. principer och praxis som grundar sig pi annan lassti f tnins enlist 4 kap L9 S
- den j i imstdl ldhetsplan fdr frdmjande av jdmstdl ldheten mellan kvinnor och mdn som avses i 6 a 5 i

lagen om jdmsti l ldhet mellan kvinnor och mdn (609/L986). ndr avsikten dr att planen skall
inkluderas i personalplanen

- l ikabehandlingsplanen
- fdre godkdnnande av ett sddant antidrogprogram som avses i 11 S 4 mom. i  lagen om

foretagshdlsovird de arbetsuppgifter enligt 7 och 8 $ i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
betrdffande vi lka en arbetss6kande el ler arbetstagare dr skyldig att ldmna el ler pd basis av
samtycke kan ldmna ett intyg over narkotikatest till arbetsgivaren

- syftet med, ibruktagandet av och metoderna fdr kameradvervakning, passerkontroll och annan
6vervakning med tekniska metoder av arbetstagarna

- principerna for anvdndningen av elektronisk post och datandt och behandlingen av uppgifter som
gdller en arbetstagares elektroniska post och annan elektronisk kommunikation, (1-3.3.2009/127)

dvriga drenden som edller hela akademin
- personalberdttelse
- arbetshdlsovdrd
- sammansdttning och uppgifter for sidana arbetsgrupper ddr man kommer att behandla ett irende

som h6r till samarbetsforfarandet


