Fusionsaftale med bilag
Mellem 3F Nordsjælland Syd og 3F Nordøstsjælland

Oprettelse af fagforeningen 3F Nordsjælland Øst.
Fusionsaftale
Mellem
3F Nordsjælland Syd og
3F Nordøstsjælland
med tilhørende a-kasser.
Med tilslutning fra de respektive bestyrelser, er der den 22. februar 2013 indgået aftale om
over for fagforeningernes ordinære generalforsamlinger hhv. den 16. marts 2013 i 3F Nordøstsjælland og den 19. marts 2013 i Nordsjælland Syd at fremsætte forslag til fusionsaftale,
som fremgår af punkterne 1 til 13.
Punkt 1.
Oprettelse af fagforening
3F Nordsjælland Syd, CVR-52 822 128
3F Nordøstsjælland, CVR-64 507 028
Med tilhørende a-kasser fusioneres med ikrafttræden den 1. januar 2014 i en fælles fagforening under Fagligt Fælles Forbund (CVR-nummer 31 378 028) ved navn 3F Nordsjælland Øst.
Den nye fagforening bliver videreført med 3F Nordøstsjællands CVR-nummer.
Uanset dette, så er der i faglig politisk henseende tale om dannelse af en ny fælles fagforening.
Den nyoprettede fagforening indtræder i de ophørte fagforeningers rettigheder og pligter.
Der er enighed om, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse.
Den nye fagforening med tilhørende a-kasse er en afdeling under Fagligt Fælles Forbund med dertilhørende hoved a-kasse, og skal til enhver tid respektere Fagligt Fælles Forbunds love og akassens (3FA) vedtægter.
I perioden fra de ordinære generalforsamlinger i 2013 frem til 31. december 2013, vil de to fagforeninger være begrænset i deres kompetence til at foretage selvstændige beslutninger på de enkelte
fagforeningers vegne, hvilket er nærmere beskrevet i punkt 12.
Punkt 2.
Organisationsområde – fagligt og geografisk.
3F Nordsjælland Øst dækker fagligt og geografisk det samlede område, som frem til den 31. december 2013 er dækket af 3F Nordsjælland Syd og 3F Nordøstsjælland.
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Indeholdende de eksisterende organisationsaftaler der er indgået 3F afdelingerne imellem i Region
Hovedstaden, herunder organisationsaftale ved forbundsfusionerne med Murerne og RBF.
Da fusionen medfører sammenlægning af geografi, indeholdende delte kommuner, er der i forbindelse med denne fusionsaftale, indgået aftaler om denne nye fagforenings grænser med hhv. 3F
Storkøbenhavn i forhold til Furesø kommune, 3F Mølleråen i forhold til Rudersdal kommune, 3F
Frederiksborg i forhold til Gribskov kommune og 3F BJMF i forhold til murerområdet.
Bilag 1. og 2.
Punkt 3.
Formål og vision.
Fusionen sker for at styrke overenskomstdækningen og medlemmernes vilkår inden for fagforeningens område. Der bygges på fælles styrke og direkte medlemskontakt i en samlet fagforening med
stærk tilknytning til arbejdspladserne gennem brancherne.
Forslag til visions papir vedlægges som bilag 3. Det endelige visionspapir vedtages på den stiftende
generalforsamling ultimo 2013.

Punkt 4.
Love
3F Nordsjælland Øst forslag til love, er vedlagt som bilag 4.
Punkt 5.
Indstilling til valg.
På baggrund af Nordsjælland Øst forslag til love, indstiller bestyrelserne i 3F Nordsjælland Syd og
3F Nordøstsjælland, at der indstilles til valg på den stiftende generalforsamling i henhold til bilag 5.

Punkt 6.
Bolig.
I forbindelse med fusionen er det besluttet, at 3F Nordsjælland Øst er beliggende på følgende adresse:
Rønnebær Alle 106.
3000 Helsingør.
Derudover vil der være et afdelingskontor i Gribskov kommune samt et afdelingskontor i 3F Nordsjælland Syds organisationsområde. Dette kontor bemandes med mindst 2 personer og har en åbningstid på mindst 4 hele hverdage om ugen.
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Punkt 7.
Regnskab.
Reviderede regnskaber for 3F Nordsjælland Syd og 3F Nordøstsjælland godkendes af generalforsamlingen i Nordsjælland Øst i 2014.
Punkt 8.
Fastsættelse af kontingent til 3F Nordsjælland Øst.
Kontingentet sammensættes ud fra 3F Nordøstsjælland og 3F Nordsjælland Syds nuværende kontingentsatser, med udgangspunkt i den laveste sats.

Punkt 9.
Løn til 3F Nordsjælland Øst valgte og ansatte.
Lønnen til de valgte og ansatte, fastsættes ud fra 3F Nordøstsjællands nuværende regler og aftaler.
Punkt 10.
Virkninger frem til den 1. januar 2014.
I perioden fra aftalens indgåelse til etablering af 3F Nordsjælland Øst pr. 1. januar 2014 må der ikke
foretages ekstraordinære dispositioner uden forudgående aftale de to fagforeninger imellem.
Punkt 11.
Tidsplan og vedtagelse for fusionen og procedureregler for stiftende generalforsamling.
Denne aftale er indgået under forbehold for godkendelse på de respektive fagforeningers generalforsamlinger hhv. den 16. marts 2013 3F Nordøstsjælland og den 19. marts 2013 3F Nordsjælland Syd.
På generalforsamlingerne stemmes der om nærværende aftale med bilag under ét til vedtagelse eller
forkastelse af hele aftalen.
Punktet på generalforsamlingerne er det samme, behandling af fusionsaftale med bilag.
Det er således ikke muligt på den stiftende generalforsamling at foretage ændringer i aftalen eller
dens bilag.
Stiftende generalforsamling afholdes onsdag den 4. december 2013.
Forud for den stiftende generalforsamling bliver afholdt, afholdes der forinden afslutnings generalforsamling i de respektive fagforeninger.
Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.
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1. Valg af dirigent/er.
2. Beretning.
3. Indstillinger af valg til den stiftende generalforsamling i 3F Nordsjælland Øst.
Den stiftende generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel på afdelingernes hjemmeside, samt
med de almindelige vedtægtsmæssige måder som afdelingerne indkalder til ordinær generalforsamling på.
Indkaldelsen skal indeholde tid, sted, dagsorden.
På den stiftende generalforsamling skal følgende punkter indgå i dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigenter
Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
Valg af stemmeudvalg
Vedtagelse af Fagligt Politisk Grundlag og 3F Nordsjælland Øst’s vedtægter.
Godkendelse af budget 2014.
Valg til tillidsposter i 3F Nordsjælland Øst

Stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling er medlemmer fra de to fagforeninger i henhold til de enkelte organisationers love og vedtægter.
Punkt. 12.
Retsvirkninger generelt.
Med fusionsaftalens vedtagelse på de respektive generalforsamlinger og med den stiftende generalforsamlings oprettelse af 3F Nordsjælland Øst pr. 1. januar 2014 overtager 3F Nordsjælland Øst den
1. januar 2014 3F Nordsjælland Syds og 3F Nordøstsjælland formuer, og indtræder i alle de to fagforeningers rettigheder og forpligtelser over for fysiske personer, private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Den nye fagforening indtræder i videst muligt omfang i de ophørende fagforeningers rettigheder til
at udpege medlemmer, modtage orientering, afgive indstillinger og udtalelser m.v. over for organer,
herunder statslige, lokale og ikke-statslige organer.
Der er mellem parterne enighed om, at udtræden af fusion ikke er muligt. Såfremt en af fagforeningerne alligevel måtte vælge at udtræde vil retsvirkningen af udtræden være at dække alle direkte og
indirekte tab som måtte være påført den anden fagforening som følge af den pågældende fagforenings udtræden.
Punkt 13.
Retsvirkning for ansatte
Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse ved fusionen.
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Aftalen er indgået under forbehold af godkendelse på de nævnte fagforeningers generalforsamlinger
jf. aftalens punkt 11 og herefter godkendelse i Fagligt Fælles Forbunds hovedbestyrelse.
Den. 1. oktober 2013.

For

For

3F Nordøstsjælland

3F Nordsjælland Syd

_______________________________
Afdelingsformand Hans Nissen

________________________________
Afdelingsformand Jan Rinder

For 3F Region Hovedstaden

_______________________________
Regionskonsulent Steen Larsen

