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I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri<<

§ 1. Formål og optagelse
Stk. 1. CO-industri har til formål at samle alle fagorganisationer indenfor industrien i et samarbejde til
fremme af fælles interesser.
Stk. 2. Forudsætningen for medlemskab er fagorganisationernes tilslutning til Landsorganisationen i
Danmark.
Stk. 3. Optagelse i CO-industri sker ved beslutning i Centralledelsen.

§ 2. Valg af Centralledelsen
Stk.1.

CO-industris øverste kompetente forsamling er Centralledelsen, der i alle forhold er
organisationens højeste myndighed, jf. dog § 8.
Centralledelsen vælges af de tilsluttede organisationer efter følgende forhold:
Medlemstal indtil
Medlemstal indtil
Medlemstal indtil
Medlemstal indtil

100
1.000
5.000
10.000

…….
…….
…….
…….

1 repræsentant
2 repræsentanter
3 repræsentanter
4 repræsentanter

og herefter 1 repræsentant for hvert yderligere antal 10.000 medlemmer eller dele heraf.
Stk. 2.

Valgene skal meddeles CO-industri og optages i dennes forhandlingsprotokol.

Stk. 3.

Organisationssekretæren er samtidig medlem af Centralledelsen.

§ 3. Valg af formand, næstformand, organisationssekretær og forretningsudvalg
Stk. 1.

Centralledelsen vælger en formand, en næstformand og en organisationssekretær, der med de i
stk. 2 nævnte repræsentanter tilsammen udgør Forretningsudvalget.

Stk. 2.

Hvert medlemsforbund er repræsenteret i Forretningsudvalget med 1 repræsentant.
Medlemsforbund med mere end 30.000 medlemmer er dog repræsenteret med 2 repræsentanter.
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Stk. 3.

Valgene af de i stk. 2, nævnte forretningsudvalgsmedlemmer foretages af de respektive medlemsforbund. Valgene skal meddeles CO-industri. Alle valg til Forretningsudvalget anføres i
forhandlingsprotokollen for CO-industri.

Stk. 4.

Fratræder formanden, næstformanden eller organisationssekretæren i valgperioden, konstituerer
Forretningsudvalget en anden til at erstatte den fratrædende, indtil nyvalg har fundet sted i
Centralledelsen.

Stk. 5.

Afgår et af de i stk. 2 nævnte medlemmer af Forretningsudvalget i valgperioden fra sin tillidspost
i det respektive medlemsforbund, skal vedkommende udtræde af Forretningsudvalget. Det
respektive medlemsforbund vælger det nye medlem af Forretningsudvalget.

Stk. 6.

Der afholdes 2 årlige centralledelsesmøder, der placeres i henholdsvis 1. og 2. halvår.
Dagsordenen for mødet i 1. halvår skal omfatte valg og forelæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår, medens dagsordenen for 2. halvår skal omfatte vedtagelse af budget for det
kommende regnskabsår og af kontingent.

Stk. 7.

Forretningsudvalget kan derudover sammenkalde Centralledelsen så ofte, forholdene kræver det.

Stk. 8.

Forretningsudvalget, der er beslutningsdygtig, når mindst otte medlemmer er til stede, er mellem centralledelsesmøderne CO-industris øverste myndighed. Det er bemyndiget til i enhver
henseende at forpligte CO-industri, jf. dog § 8. Alle beslutninger træffes med simpelt flertal
blandt de tilstedeværende forbund, medmindre nærværende love foreskriver kvalificeret majoritet om visse spørgsmål. Det enkelte medlemsforbund afgiver stemmer efter medlemstal, og
har således et antal stemmer svarende til det i CO-industri tilmeldte medlemstal. I tilfælde af
stemmelighed om et forslag bortfalder det.

Stk. 9.

Der afholdes forretningsudvalgsmøde i hvert kvartal. To af disse møder afholdes samme datoer
som de ordinære centralledelsesmøder, jf. stk. 6, umiddelbart før disse. Formanden kan derudover indkalde til ekstraordinære forretningsudvalgsmøder så ofte, som forholdene kræver det.

Stk. 10. Forretningsudvalget ansætter tillige det nødvendige antal faglige sekretærer (forhandlere) i
sekretariatet.

§ 4. Valg af revision
Stk. 1.

Til at gennemgå CO-industris regnskab vælges to interne kritiske revisorer.

Stk. 2.

Herudover vælges et statsautoriseret revisionsselskab, der forestår revision og udarbejdelse af
CO-industris årsregnskab

§ 5. Valg af fast organisationsudvalg
Stk. 1.

Centralledelsen vælger et fast Organisationsudvalg.
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Stk. 2.

Udvalget består – udover organisationssekretæren – af 3 medlemmer.

Stk. 3.

Fra samme forbund som det faste udvalgs medlemmer har deres tillidspost, vælges der en
suppleant for hvert af udvalgsmedlemmerne.

Stk.4.

Fratræder et medlem eller en suppleant fra udvalget i valgperioden, meddeler det pågældende
forbund en erstatning for medlemmet eller suppleanten, indtil nyvalg finder sted.

§ 6. Valgtidspunkt
Stk. 1.

Formand, næstformand og organisationssekretær vælges alle for to år ad gangen forskudt
således: Formanden og organisationssekretæren vælges på lige årstal. Næstformanden vælges
på ulige årstal.

Stk. 2.

Valg af revisorer foretages med et skiftevis valg hvert år.

Stk. 3.

Revisionsselskab vælges for to år ad gangen.

Stk. 4.

Valg til det faste Organisationsudvalg foretages på centralledelsesmødet i første halvår på lige
årstal, og gælder for to år ad gangen.
Tilsvarende for suppleanter.

§ 7. Organisationssekretærens funktion
Stk. 1. Organisationssekretæren er daglig leder af CO-industris sekretariat og administration.
Stk. 2. Organisationssekretæren forestår:
CO-industris daglige administration, samt forbindelserne såvel til medlemsforbundene som til
internationale organisationer, hvori CO-industri er medlem
Stk. 3. Organisationssekretæren har ansvaret for ledelsen af CO-industris faste Organisationsudvalg, jf.
§ 5, CO-industris konsulentvirksomhed samt CO-industris kursus- og oplysningsvirksomhed.
Stk. 4. Organisationssekretæren forestår:
- Forberedelse af overenskomst- og aftalemæssige forhandlinger med arbejdsorganisationer
eller enkeltarbejdsgivere, herunder ledelsen af det faste Organisationsudvalg, såvel som forhandlingsmødeleder, jf. regler for behandling af faglig strid.
- Forberedelse og indbringelse for de respektive instanser af sager vedrørende faglig voldgift,
Arbejdsretten og Afskedigelsesnævnet i samarbejde mellem det implicerede forbund og
sekretariatet.
- Udgivelse af informationer af fælles interesse.
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Stk. 5. Organisationssekretær kan enten efter ønske eller på anmodning fra medlemsforbundene, deltage
i alle fagretlige møder.
Stk. 6. I samarbejde med formanden varetager organisationssekretæren CO-industris kontakter til
offentlige institutioner og myndigheder.

§ 8.
Stk. 1. CO-industri repræsenterer medlemsforbundene i mæglingssager, som på den enkelte arbejdsplads
berører flere forbunds medlemmer, eller hvis emnet er af fælles interesse for hele CO-industri.
Sekretariatet udpeger i hvert enkelt tilfælde den fornødne repræsentation.
Stk. 2. CO-industri varetager ledelsen af organisationsmøder, når de emner, der skal behandles, er
fortolkning af overenskomsterne.
Stk. 3. CO-industri forestår gennemførelse af sager ved faglig voldgift på vegne af de tilsluttede
medlemsforbund.

§ 9.
Stk. 1.

Forretningsudvalget opstiller forud for hver overenskomstperiodes udløb CO-industris krav til
fornyelsen af overenskomster og aftaler på grundlag af indsendelse af krav fra medlemsforbundene.

Stk. 2.

Overenskomstforhandlingerne ledes af et Forhandlingsudvalg, der består af CO-industris
Forretningsudvalg.

Stk. 3.

Ved forhandlingernes afslutning – om fornødent under forhandlingernes gang forelægges
resultatet for Centralledelsen.

Stk. 4.

CO-industri fremsender på vegne af og med bindende virkning for medlemsforbundene de med
overenskomstforhandlingerne eventuelle konfliktvarsler til Dansk Arbejdsgiverforening og DI
samt Forligsinstitutionen efter de til enhver tid gældende regler.

§ 10.
Stk. 1.

Fornyelsen af CO-industris hovedoverenskomster med DI skal forelægges medlemmerne af de
tilsluttede forbund til en fælles urafstemning, hvor almindelig stemmeflerhed er afgørende, når
overenskomstforslaget er fremkommet som resultat af forhandling direkte mellem de to overenskomstparter.
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Stk. 2.

Inddrages CO-industri i en overenskomstsituation, hvor det eventuelle overenskomstforslag
tilvejebringes under Forligsinstitutionens medvirken, foregår afstemningen i henhold til de til
enhver tid for sådanne afstemninger gældende regler.

§ 11.
Centralledelsen fastsætter med udgangspunkt i et årligt opstillet budget på centralledelsesmødet i 2.
halvår størrelsen af kontingentet til bestridelse af administrationen. Kontingentet pålignes medlemsorganisationerne i forhold til deres medlemstal. Kontingentet for hele året betales i løbet af 1.kvartal,
med baggrund i oplyst medlemstal for 2. kvartal året forud.

§ 12. Tegningsregel
CO-industri tegnes af formanden i forening med næstformanden eller organisationssekretæren, eller
næstformanden i forening med organisationssekretæren, eller af det samlede Forretningsudvalg.

§ 13.
Udtrædelse af CO-industri kan kun ske med et halvt års varsel til en 1. april.

§ 14.
Stk. 1.

Ændringer og tilføjelser til disse love kan kun foretages af Centralledelsen og med mindst ¾
majoritet af Centralledelsen medlemmer eller med almindeligt stemmeflerhed ved to på hinanden følgende centralledelsesmøder.

Stk.2.

Eventuelle ændringsforslag til lovene skal være sekretariatet i hænde så tidligt, at Centralledelsen og medlemsforbundene kan have disse i hænde senest 1 måned forud for et centralledelsesmøde.
-------

Nærværende love er enstemmigt vedtaget på centralledelsesmødet den 4. april 2016, og træder i
kraft fra samme dato.
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