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Faglig voldgift, bortvisning
Ved faglig voldgift den 11. september blev der taget stilling til, om det var
berettiget at bortvise en beskyttet medarbejder.
Sagen drejer sig om, hvorvidt der var berettiget at bortvise en pædagog som
følge af flere afvigelser ved indberetning af forkortede besøg i forbindelse
med ydelse af aftalt støtte til klienter på egen bopæl. Pædagogen var ligeledes arbejdsmiljørepræsentant.
Opmanden fandt det var godtgjort, at den ansatte i flere tilfælde havde forkortet besøg uden at angive det i journalen, men fandt det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at der havde foreligget udeblivelse.
Den ansatte havde tidligere haft en kort samtale med sin nærmeste leder,
samtalen omhandlede bl.a., at det skulle oplyses i journalen, såfremt et besøg blev afkortet og grunden hertil.
Det blev af den ansatte bl.a. gjort gældende, at han ikke var bekendt med de
gældende skriftlige retningslinjer for journalføring. Hertil bemærkede opmanden i sin tilkendegivelse:
”… det må have stået klart for xx, at væsentlige afvigelser med hensyn til
afviklingen af klientbesøg i forhold til angivelserne på tjenestelisten som
noget helt selvfølgeligt skulle oplyses i klientjournalen eller eventuelt på
anden relevant og tilgængelig måde, da oplysning om en væsentlig afvigelse er af betydning for tilrettelæggelsen af støtte- og behandlingsforløbet for
den pågældende klient og for afrapporteringen over for den visiterende
kommune.”

Email: mvs@regioner.dk

Den ansatte kunne således ikke påberåbe sig ukendskab til eller uvidenhed
om helt fundamentale bestemmelser for virket.
Opmanden fandt, at ansættelsesaftalen var misligholdt i et omfang, så en afskedigelse var rimeligt begrundet i den ansattes forhold og begrundet i
tvingende årsager, men misligholdelsen var ikke tilstrækkelig grov til at begrunde bortvisning.
Afgørelsen i anonymiseret form er vedhæftet. Eventuelle spørgsmål kan
rettes til Malene Vestergaard Sørensen på mvs@regioner.dk eller telefon
3529 8243.
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