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Af referatet fra dette møde fremgå�e drøftede 
 Kommune ikke havde tildelt- en advarsel. 

ansættelsesforhold og konstaterede, at 

I indkaldelsen til mødet med kommunaldirektøren er det anført, at-.ar "velkonnnen til at tage [sin] 
... tillidsrepræsentant med til mødet." 

På baggrund af disse oplysninger er det tilsynsrådets opfattelse, at der var tale om en sag, hvori -
var part, og hvori der ville kunne blive tale om at træffe en afgørelse. 

Denne opfattelse bestyrkes også af referatet fra mødet den 4. september 1996. Det anføres heri bl.a.: 

"At -som medarbejder ikke vil tiltræde resultatet af en forhandling/møde mellem kommunen og 
hen�ganisation er et problem. At-anfægter det faktum, at der på Plejehjemmet er valgt 
en tillidsrepræsentant, som også er hendes tillidsrepræsentant er et problem. 

Den seneste henvendelse fra brev af 21. august 1996, hvori der rejses spørgsmål til den ultimo 
juni afslu�uvenlig (for at udtrykke det mildt) og insinuerende. Det fremgår ikke af brevet, om det er 
tiltrådt af_. 

Et ansættelsesforhold forudsætter og bygger på et tillidsforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. -
-brev af 21. august 1996 bidrager til at skabe mistillid, er præget af mistillid, hvilket naturligvis ikke 
kan accepteres." 

Tilsynsrådet finder derfor, at Kommune handlede ulovligt, da den afslog 
lade sig bistå af en bisidder under mødet. 

anmodning om at 

Tilsynsrådet finder, navnlig på baggrund af forløbet af mødet, ikke anledning til at foretage videre." 

I  Kommunes brev af 15. juli 1997 til Indenrigsministeriet er bl.a. anført følgende: 

"På baggrund af følgende 3 oplysninger har tilsynsrådet den opfattelse, at der var tale om en sag, hvori _ 
_,ar part, og hvori der ville kunne blive tale om at træffe en afgørelse: 

1) "Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at mødet var et led i en sag, hvor der den 25. juni 1996
var afholdt et andet møde."

2) "Af referatet fra dette møde fremgår, at parterne drøftede 
staterede, at  Kommune ikke havde tildelt

nsættelsesforhold og kan-

3) "I indkaldelsen til mødet med kommunaldirektøren er det anført, at-var "velkommen til
at tage [sin] ... tillidsrepræsentant med til mødet."

Kommunalbestyrelsen har meget svært ved at se, at disse 3 oplysninger peger i retning af, at der ville kunne 
blive tale om at træffe en afgørelse. Det blev netop i brev af 3. september 1996 til udtrykke
ligt oplyst, at der på mødet den 4. september 1996 med - ikke ville blive tru 
det blev der naturligvis ikke. Netop denne oplysning blev givet som begrundelse for, at 










