Forretningsorden for Landssamarbejdsudvalget for tandlæger.
§1
Landssamarbejdsudvalget er nedsat i henhold til bestemmelserne i overenskomst om tandlægehjælp
mellem Tandlægeforeningen, TF (tidligere Dansk Tandlægeforening) og Regionernes Lønnings- og
Takstnævn, RLTN (tidligere Sygesikringens Forhandlingsudvalg)
Landssamarbejdsudvalget (i det følgende benævnt LSU) fastsætter i henhold til overenskomstens § 25,
stk. 3 følgende forretningsorden.

§2
Udvalget holder ordinært møde hvert halve år. Datoen fastsættes normalt ved det foregående møde.
Er et eller flere medlemmer forhindret i at deltage i et møde, tilfalder de fraværendes stemmer
tilstedeværende medlemmer, som repræsenterer samme part. Udvalget er beslutningsdygtigt, når der er
mindst en repræsentant til stede fra hver af parterne. Er udvalget ikke beslutningsdygtigt, udsættes
mødet.
Ekstraordinært møde afholdes, når mindst 3 medlemmer stiller krav herom, hvorefter skriftlig indkaldelse
med dagsorden for mødet udsendes senest 8 dage før dette af LSU’s sekretariater.

§3
LSU betjenes af sekretariater fra hhv. TF og RLTN. Sekretariaterne deltager i møder og forhandlinger,
men har ikke stemmeret.
Det påhviler sekretariaterne, når en sag er modtaget af den ene, umiddelbart at sende en kopi til den
anden og herefter foretage en primær vurdering af, om sagen skal behandles af LSU. Sekretariaterne
aftaler indbyrdes den nærmere fordeling af arbejdet.
Sekretariaterne er bemyndiget til at afvise sager, hvor det er oplagt, at sagerne ikke skal afgøres af LSU
fx på grund af forældelse. LSU orienteres på førstkommende møde om afviste sager.

§4
Udvalgets adresse er c/o Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.

§5
LSU’s sekretariater sender senest 10 dage (8 dage ved ekstraordinære møder, jf. § 1) før et møde
medlemmerne dagsorden med en kort sagsfremstilling samt akterne i de sager, der skal behandles og
orienteres om.

§6
Samtidig med udsendelse af dagsorden, fremkommer sekretærerne med en indstilling om, hvilke punkter
der bør offentliggøres, jfr. Overenskomstens § 27, stk. 3, samt på hvilken måde offentliggørelse skal
finde sted. Udvalget træffer endelig beslutning herom på mødet.

§7
Hver af parterne vælger fra deres midte en mødeleder. Udvalgets møder ledes på skift af en af disse og
holdes på skift hos de to parter.

§8
Udvalgets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer.
Når omstændighederne taler derfor (fx en sag ønskes yderligere oplyst), kan en sag efter mødeledernes
beslutning udgå til endelig e-mailbeslutning efter mødets afholdelse.
Såfremt der ikke kan opnås enighed om en afgørelse efter overenskomstens § 14, meddeles dette
parterne med vejledning om, at sagen kan indbringes for det i overenskomstens § 18 nævnte
voldgiftsråd.

§9
LSU kan indkalde sagens parter til at afgive mundtlig forklaring for udvalget.

§ 10
Der føres referat over udvalget møder, som skrives af udvalgets sekretærer og udsendes via e-mail efter
mødet. Et mindretal kan forlange at få sit standpunkt ført til referatet. Såfremt et medlem ikke inden 8
dage efter modtagelsen fremsætter indsigelse overfor sekretariatet, betragtes referatet som godkendt.

§ 11
Efter mødet foretager sekretærerne det nødvendige til gennemførelse af udvalgets beslutninger.

§ 12
Udvalget kan træffe beslutninger via e-mail, når. Udvalget modtager en kort sagsfremstilling samt evt.
bilag samt indstilling til beslutning med 8 dags svarfrist. Udvalget har truffet afgørelse når
udvalgsmedlemmerne har svaret. Beslutningen skrives i referatet for det efterfølgende LSU-møde.

§ 13
Fremkommer der nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger i en sag, som udvalget har truffet
afgørelse i, kan udvalget tage sagen op til fornyet behandling og afgørelse.

§ 14
LSU behandler sager over ikke-medlemmers manglende betaling af løbende gebyr for tilslutning til
Landsoverenskomst om Tandlægehjælp. LSU kan afgøre om der skal iværksættes sanktioner efter § 27 i
overenskomsten, jf. ”Tillæg til landsoverenskomst tandlægehjælp – vedr. praktiserende tandlæger uden
medlemskab af Dansk Tandlægeforening.”

København, den 23. april 2008

For Regionernes Lønnings- og Takstnævn

For Tandlægeforeningen

