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1 Indledning
KL forhandler løn- og ansættelsesvilkår på vegne af kommunerne, der har bemyndiget KL til at
indgå kollektive overenskomster. Personaleorganisationerne er repræsenteret ved Forhandlingsfællesskabet ved forhandlinger om tværgående regler og generelle rammer. Kravene vedrørende de enkelte overenskomster forhandles direkte mellem organisationen og KL.
I forbindelse med fornyelse af overenskomster kan kollektive kampskridt — eksempelvis strejke
og lockout - varsles for at frigøre parterne fra de eksisterende overenskomster. Sådanne
kampskridt er lovlige i forbindelse med overenskomstfornyelse. Hjemlen til at varsle kampskridt
findes i hovedaftalerne. Inden konflikt iværksættes kan KL eller personaleorganisationerne anmode forligsmanden om bistand, og konflikten kan i den forbindelse blive udsat.
Denne vejledning beskriver de rammer, der er givet under en lovlig konflikt, og hvordan kommunerne skal forholde sig under konflikten. Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige
strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser.

2 Forligsinstitutionen
2.1 Forligsinstitutionens rolle
Forligsinstitutionens formål er at hjælpe parterne til at opnå enighed om en overenskomstfornyelse. Reglerne om Forligsinstitutionen findes i lovbekendtgørelse nr. 192 af 6. marts 1997 om
mægling i arbejdsstridigheder.
Forligsmanden har adgang til at gribe ind i forhandlingsforløbet "af egen drift", når en af parterne
erklærer forhandlingerne for afsluttet uden resultat.
Både KL og personaleorganisationerne kan anmode forligsmanden om bistand. Forligsmanden
kan give henstillinger om indrømmelser, som måtte synes hensigtsmæssige for stridens afslutning.
Forligsmanden kan også vælge at udsætte et lovligt varslet kampskridt med henblik på mægling. De forhandlinger, der foregår i Forligsinstitutionen, er fortrolige. Det er forbudt at udstede
erklæringer eller føre vidner om, hvad parterne foreslår eller oplyser i Forligsinstitutionen.

2.2 Udsættelse af konfliktvarsel
Forligsmanden kan udsætte et lovligt varslet kampskridt i 2 uger med henblik på mægling. Arbejdsstandsning kan tidligst iværksættes:
1. på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for afsluttet,
2. eller på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.
I særlige tilfælde kan Forligsinstitutionen udsætte en konflikt i yderligere 2 uger, og konflikten vil
også her først kunne iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.
Forligsmanden kan fremsætte mæglingsforslag til løsning af stridighederne. Hvis der fremsættes mæglingsforslag, skal dette forelægges parterne til afstemning. Varslede kam pskridt udsættes i så fald, til afstemningsresultatet foreligger, og træder først i kraft på femtedagen efter afstemningen.

2.3 Fremsættelse af mæglingsforslag og sammenkædning
Hvis Forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag kan Forligsmanden vælge at kæde forhandlingerne sammen på flere områder. I 2002 blev der fx fremsat et samlet mæglingsforslag for alle
personalegrupper på hele det kommunale og amtslige område.
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2.4 Særlige afstemningsregler
Forligsmandens mæglingsforslag sendes til afstemning i henhold til forligsmandslovens afstemningsregler. Disse træder i stedet for de enkelte organisationers afstemningsregler.
Forkastelse af et mæglingsforslag ved urafstemning på lønmodtagerside kræver, at et flertal af
de, der har stemt, har stemt imod forslaget. Hvis mindre end 40 % af de stemmeberettigede har
stemt, kræves tillige, at mindst 25 °k af de stemmeberettigede har stemt imod forslaget.
Indgår parterne selv et forlig, som ikke indgår i et mæglingsforslag, sendes forliget til afstemning
efter de regler, der gælder i henhold til den enkelte organisations vedtægter, herunder afstemningsreglerne for Forhandlingsfællesskabet.

3 De kollektive kampskridt
Ved overenskomstfornyelsen er der ikke fredspligt, og der kan derfor lovligt varsles kollektive
kampskridt.
Kollektive kam pskridt iværksættes for at tvinge modparten til at give indrømmelser, som det ikke
har vist sig muligt at nå ad forhandlingsvejen. Kollektive kampskridt er også nødvendige for at
frigøre parterne fra de eksisterende overenskomster.

3.1 Organisationernes kampskridt
De kampskridt, som organisationerne kan bringe i anvendelse, er følgende:
•

Strejke er, når flere arbejdstagere i forening og med et fælles formål vægrer sig ved at
påbegynde eller fortsætte et arbejdsforhold.

•

Blokade er, når organisationen forbyder sine medlemmer at tage ansættelse på en konfliktramt arbejdsplads.

3.2 Arbejdsgivernes kampskridt
De kampskridt, som arbejdsgiversiden kan bringe i anvendelse, er følgende:
•

Lockout er, når en eller flere arbejdsgivere foretager afskedigelser af en flerhed af arbejdstagere eller nægter at lade sine ansatte fortsætte arbejdet uden, at nægtelsen er
begrundet i driftsmæssige hensyn.

•

Boykot er, hvis en arbejdsgiverorganisation eller flere arbejdsgivere i forening udelukker
individuelle arbejdstagere fra at få ansættelse. Typisk vil boykot blive varslet, så den
omfatter de konfliktramte medarbejdere og medlemmer af den relevante organisation,
hvorved disse afskæres fra at opnå ansættelse hos andre konfliktramte arbejdsgivere.

Kam pskridt er ikke afhængigt af, at modparten først har fremsendt konfliktvarselkampskridt inden for eget overenskomstområde.

4 Varsling af kollektive kampskridt
Reglerne om varsling af kollektive kampskridt findes i hovedaftalerne. Varslet skal meddeles
overenskomstmodparten ved særlig og anbefalet skrivelse, der skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang.

4.1 Opsigelse af de kollektive overenskomster
Der kan kun varsles konflikt, hvis de enkelte overenskomster er opsagt med det varsel, der er
bestemt i den enkelte overenskomst. Overenskomster opsiges med 3 måneders varsel til den
31. marts i det år, overenskomsten udløber. I henhold til køreplansaftalen med
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Forhandlingsfællesskabet anses overenskomsterne for opsagt, når der rettidigt er fremsat krav
herom.

4.2 Fremsendelse af konfliktvarsel
Det fremgår af KL's køreplansaftale med Forhandlingsfællesskabet og af hovedaftalerne med
de enkelte organisationer, at konflikt skal varsles med mindst 4 uger, forinden den iværksættes.
Parterne er enige om, at konfliktvarsler ikke bør fremsendes uden en forudgående drøftelse af
årsagerne hertil.
I hovedaftalerne er bestemmelsen om konfliktvarsel typisk formuleret således: "Beslutning om
iværksættelse af arbejdsstandsning tilkendegives vedkommende part ved anbefalet brev, der
skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang, mindst 4 uger før den iværksættes", jf. fx hovedaftalen for HK/KOMMUNAL.
Den part, der varsler konflikt, skal sende kopi af konfliktvarslerne til Forligsinstitutionen.

4.3 Uenighed om konfliktvarslets lovlighed
Konfliktvarslerne skal overholde de formkrav, der fremgår af hovedaftalerne. Det er fast praksis
ved bedømmelse af et konfliktvarsels lovlighed, at manglende overholdelse af formkravene
medfører varslets ugyldighed og dermed, at arbejdsstandsning først kan iværksættes efter afgivelse af nyt varsel, der overholder kravene.
Mener modtageren af et konfliktvarsel, at varslet ikke overholder enten de formelle bestemmelser eller de materielle krav til konfliktvarsler, skal modtageren ved anbefalet brev protestere
overfor varslet inden 5 dage efter modtagelse af varslet. Uoverensstemmelse om varslets lovlighed skal herefter afgøres hurtigst muligt af Arbejdsretten.
De formelle indsigelser drejer sig om fx, hvorvidt varslet er fremsendt til rette modtager i den
form og indenfor de frister, der er aftalt.
De materielle indsigelser drejer sig om fx, hvilke personalegrupper, kommuner og institutioner
der er udtaget til konflikt, og om konflikten har et frigørende omfang.
En lovlig konflikt kan være frigørende i forhold til overenskomsten. For at have frigørende virkning skal der være tale om reelle kampskridt og ikke fx en konflikt, der på forhånd er angivet til
at vare 1 dag eller kun berøre en meget beskeden medarbejderkreds. På det kommunale område, er det i praksis anerkendt, at der kan varsles konflikt for udvalgte kommuner, institutioner
og medarbejdere. Om omfanget af konflikten er tilstrækkeligt, afgøres konkret af Arbejdsretten.
Det er KL, som overenskomstpart, der afsender lockoutvarsel eller modtager strejkevarsler afsendt af organisationerne.

5 Hvem er omfattet af konfliktvarslet
Et konfliktvarsel omfatter kun organiserede medarbejdere indenfor en organisations forhandlings- og aftaleområde. Varslet kan omfatte alle medarbejdere, der er omfattet af en kollektiv
overenskomst eller et protokollat til en overenskomst. Varslet kan angå såvel basis som ledende medarbejdere omfattet af en overenskomst.
Hvem, der er omfattet af et konfliktvarsel, må i udgangspunktet afklares konkret ud fra ordlyden
af det fremsendte konfliktvarsel.

5.1 Ikke-organiserede
Ikke-organiserede vil ikke være omfattet af et konfliktvarsel. Ved ikke-organiserede anses i
denne sammenhæng medarbejdere, der er medlem af en anden organisation end den overenskomstbærende organisation, og medarbejdere som slet ikke er organiseret. Arbejdsgiver er
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sjældent bekendt med de ansattes organisationsforhold. Arbejdsgiver skal være opmærksom
på, om en medarbejder ikke er omfattet af konflikten som følge af, at vedkommende ikke er
medlem af den overenskomstbærende organisation.
Inden konflikten bryder ud, kan arbejdsgiver opfordre medarbejderne til skriftligt over for ansættelsesstedet at oplyse, om de er omfattet af konfliktvarslet eller ej. Såfremt den ansatte ikke besvarer en sådan opfordring, skal kommunen betragte den ansatte som omfattet af konflikten. En
opfordring til de overenskomstansatte med henblik på at afklare, hvem der er omfattet af konfliktvarslet, kan have følgende ordlyd:
"Der er fra den [dato] varslet konflikt. Konflikten omfatter medarbejdere ansat efter [overenskomstens navn], som er medlem af [organisationens navn]. Vi skal bede dig oplyse, om du er
omfattet af konfliktvarslet. Hvis vi ikke hører fra dig, lægger vi til grund, at du er omfattet af konflikten."
Ikke-organiserede medarbejdere skal fortsætte deres hidtidige arbejde, uanset at arbejdspladsen er omfattet af en konflikt, der berører de organiserede medarbejdere. Uenigheder om, hvorvidt den pågældende udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af arbejdsgiveren efter rådgivning fra KL.

5.2 Ansatte i chefstillinger
Det fremgår af nogle hovedaftaler — fx hovedaftalen med HK/KOMMUNAL — at arbejdsstandsninger ikke kan omfatte medlemmer, som er ansat i chefstillinger omfattet af Aftale om aflønning
af chefer.
Bortset herfra kan ledende medarbejdere og chefer/souschefer være omfattet af et konfliktvarsel i det omfang, deres stillinger er henført til en overenskomst, som der er varslet konflikt for.
Om ledere/chefer er omfattet af et lovligt konfliktvarsel, må afgøres ud fra ordlyden af overenskomsten, hovedaftalen og konfliktvarslet.
Hvis chefer/souschefer ikke er omfattet af konflikten, er det KL's vurdering, at medarbejdere, der
er konstitueret i en lederstilling, heller ikke er omfattet af konfliktvarslet. Kommunen kan dog
ikke konstituere en medarbejder under en konflikt alene med det formål at bringe pågældende
uden for den varslede konflikt. En konstitution, der er en del af den sædvanlige drift, og ikke en
del af konflikten, kan gennemføres efter de almindelige aftaler. Det forudsættes, at konstitueringen faktisk er påbegyndt forud for konfliktens ikrafttræden.

5.3 Tillidsrepræsentanter
Tillidsrepræsentanter er omfattet af konfliktvarslet. Det er alene områder, hvor der etableres
nødberedskab, og hvor der er en valgt tillidsrepræsentant, at disse skal omfattes af nødberedskabet. Under konflikten forlader de deres vagter og aflønnes i henhold til rammeaftalerne om
nødberedskab, jf. pkt. 6.5.

5.4 Ansatte på efteruddannelse
Ansatte, der har orlov med løn til at gennemføre en diplomuddannelse eller specialuddannelse,
er som udgangspunkt omfattet af en konflikt. Under en konflikt kan pågældende derfor ikke oppebære løn. Se i øvrigt pkt. 7.1.8. om kursusdeltagelse.

5.5 Elever/praktikanter
Det fremgår typisk af hovedaftalerne — fx hovedaftalerne med henholdsvis HK/KOMMUNAL og
BUPL — at arbejdsstandsninger ikke kan omfatte elever og praktikanter. Disse fortsætter derfor i
deres normale ansættelsesforhold.
Opmærksomheden henledes på, at uenigheder, om de pågældende udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af arbejdsgiveren efter rådgivning fra KL.

Side 7 af 16

5.6 Unge under 18 år
Unge under 18 år er omfattet af en konflikt, hvis deres ansættelse er omfattet af den opsagte
overenskomst.

5.7 Medarbejdere undtaget ved aftale
I henhold til hovedaftalerne omfatter arbejdsstandsninger ikke medlemmer og/eller områder,
som undtages ved aftale mellem hovedaftalens parter. Det er alene hovedaftalens parter, dvs.
KL og den faglige organisation, som kan indgå en aftale om at undtage en medarbejder og/eller
område fra konflikt. De lokale parter kan således hverken indgå en sådan aftale eller aftale ændringer i relation til en aftale indgået mellem KL og den faglige organisation.
En undtagelsesaftale er en aftale om, at bestemte medarbejdere og/eller områder ikke bliver
omfattet af en konflikt. Undtagelse fra konflikten vil normalt kunne aftales, hvis den aftalte bemanding i nødberedskabet har samme størrelse som den normale bemanding, eller såfremt
livsvigtige opgaver mv. ikke kan varetages betryggende, hvis ikke området undtages. Konsekvensen af, at medarbejdere og/eller områder undtages fra konflikten er, at konflikten ophører.
De pågældende medarbejdere skal derfor genoptage deres arbejde. Konflikten kan først genoptages efter et fornyet varsel i henhold til hovedaftalen.
Aftaler om nødberedskab skal sikre opretholdelse af konkrete arbejdsfunktioner, og adskiller sig
derved fra aftaler om undtagelse fra konflikten, som undtager personer/arbejdsområder fra konflikten. Det følger af hovedaftalerne, at der er pligt til indgåelse af nødberedskabsaftaler i arbejdsstandsningssituationer. KL og organisationerne kan den baggrund indgå rammeaftaler om
nødberedskab til lokal udfyldelse. Et område, hvor der etableres nødberedskab, er stadig i konflikt. Medarbejderne anses for at være fratrådt og aflønnes særskilt efter aftalen om nødberedskab.
Se i øvrigt pkt. 6.5 om nødberedskab.

5.8 Tjenestemænd
Tjenestemænd og reglementsansatte er ikke omfattet af konfliktvarsler.
Tjenestemandsansatte medarbejdere skal således fortsætte deres hidtidige arbejde, uanset at
arbejdspladsen er omfattet af en konflikt, der berører de organiserede overenskomstansatte
medarbejdere. Opmærksomheden henledes på, at uenigheder om, hvorvidt den pågældende
udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af arbejdsgiveren efter rådgivning fra KL.

5.9 Ekstraordinært ansatte
Medarbejdere ansat efter Rammeaftalen om det sociale kapitel er for nogles vedkommende ansat i henhold til en overenskomst. De pågældende vil i så fald være omfattet af konfliktvarslet,
medmindre de i konfliktvarslet eller ved særskilt aftale er undtaget, jf. ovenfor under pkt. 5.7.
Dette må afklares konkret ved en fortolkning af konfliktvarslets ordlyd.
Der kan dog være medarbejdere omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel, hvor ansættelsesforholdet ikke er henført til en overenskomst, og som derfor ikke kan være omfattet af konfliktvarslet. Det gælder for fx førtidspensionister med løntilskud eller personer i virksomhedspraktik.

5.10 Opsagte og fritstillede medarbejdere
Det er fastslået i retspraksis, at medarbejdere, som er opsagt og fritstillet inden konfliktens
ikrafttræden, fortsat er ansat. De er således omfattet af konflikten, så længe opsigelsesvarslet
løber og har ikke krav på løn for den periode, som konflikten varer.

5.11 Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
Det er alene overenskomstens parter, der over for hinanden kan varsle lovlige arbejdsstandsninger. Dette betyder, at ethvert kollektivt kampskridt, der iværksættes i den enkelte kommune
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uden overholdelse af varslingsreglerne, skal behandles som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse og indberettes til KL efter reglerne herom, se retningslinjerne herfor på KL's hjemmeside. Dette gælder såvel overenskomstansatte som tjenestemænd.

6 Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen
Det har stor betydning både for de ansatte og for kommunen, når en lovlig varslet konflikt træder i kraft. Medarbejdere, der er omfattet af konfliktvarslet, er under konflikten ikke ansat hos arbejdsgiveren. Samtidig skal kommunen under konflikten tilrettelægge arbejdet for de medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten.
I det følgende beskrives nogle af de spørgsmål, som kommunen skal tage stilling til i forbindelse
med arbejdstilrettelæggelsen under en lovlig konflikt. Konfliktens virkning for de ansatte beskrives nedenfor under pkt. 7.

6.1 Konfliktramt arbejde
Ansatte, der ikke er i konflikt, har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejde.
Ikke-konfliktramte medarbejdere kan som udgangspunkt ikke pålægges at udføre konfliktramt
arbejde, idet de har krav på at blive holdt neutrale under konflikten. Uenigheder om, hvorvidt de
pågældende udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af arbejdsgiveren efter rådgivning fra
KL.
Hvis der på en arbejdsplads på grund af en overenskomstmæssig arbejdsstandsning opstår
mangel på materialer, og medarbejderne af denne årsag ikke kan udføre deres arbejde, kan
medarbejderne varsles til afspadsering i henhold til overenskomsternes varselsbestemmelser
herom. Medarbejderne kan som udgangspunkt ikke hjemsendes uden løn, men kan fritages for
tjeneste med bevarelse af deres hidtidige løn. Der kan dog i den enkelte overenskomst være
hjemmel til hjemsendelse uden løn.
Det fremgår af konfliktvarslet, hvilke kommuner og arbejdspladser i kommunen der er omfattet
af konflikten. Det fremgår desuden, hvilke personalegrupper og hvilke arbejdsfunktioner der vil
være omfattet af varslet og fra hvilket tidspunkt.
Med hensyn til hvem, der er omfattet af konfliktvarslet, henvises til pkt. 5.
Tvivl om, hvorvidt konkret arbejde er konfliktramt eller ej, afklares med KL.
Det er vigtigt, at kommunen respekterer en lovlig konflikt. Kommunen skal derfor, hvis der bliver
etableret en omfattende konflikt, afstå fra at forsøge på at videreføre normal drift og i stedet
prøve at få varetaget de mest nødvendige opgaver ved hjælp af ledende medarbejdere og tjenestemænd, jf. pkt. 6.2 — 6.3. I denne vurdering indgår den omstændighed, at arbejdsforholdene på et tidspunkt må formodes at skulle normaliseres med de samme medarbejdere, jf.
nedenfor under pkt. 7.2.
De tilbageværende medarbejderes arbejdsintensitet må ikke øges under en konflikt. Hvis fx
halvdelen af medarbejderne i en børnehave er ramt af konflikt, skal der findes en fordeling af,
hvor mange børn der kan passes, og hvor mange der må blive hjemme. Det er slået fast i retspraksis, at børnetallet skal nedsættes forholdsmæssigt i forhold til antallet af medarbejdere, som
ikke er konfliktramt. Det skyldes, at arbejdsintensiteten ikke må øges for de tilbageværende
medarbejdere. Antallet af børn, der kan passes, opgøres af arbejdsgiveren.

6.2 Lederes udførelse af arbejde
Ledere, som ikke er omfattet af et konfliktvarsel, skal udføre deres hidtidige arbejde. Det er KL's
opfattelse, at kommunerne og lederne selv har en betydelig dispositionsbeføjelse til at udføre
arbejdsfunktioner inden for deres ansættelsesområde, som de i kraft af deres uddannelse har

Side 9 af 16

en faglig kompetence til at udføre. Der gælder for lederne ikke en ret til at holde sig neutrale i
forhold til konfliktramt arbejde.
Hvis der fx er varslet konflikt for sygeplejersker, vil en sygeplejerskeuddannet forstander under
konflikten være både berettiget og forpligtet til at udføre opgaver, som sygeplejerskerne skulle
have udført, selv om dette arbejde er konfliktramt. Tilsvarende vil en daginstitutionsleder være
berettiget og forpligtet til at udføre opgaver med pasning af børn, hvis pædagoger og/eller pædagogmedhjælpere er omfattet af en varslet konflikt.
I ovennævnte situationer skal lederne respektere formålet med de lovligt iværksatte konflikter,
og lederne skal derfor ikke ukritisk overtage arbejde, der er konfliktramt. Der kan opstå tvivlstilfælde, som må afgøres konkret af arbejdsgiveren efter rådgivning fra KL.
Der er lokalt mulighed for at indgå en aftale om honorering af lederes merarbejde i forbindelse
med konflikten i medfør af fx aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd eller aftalerne om lokal løndannelse.

6.3 Tjenestemænds udførelse af arbejde
Tjenestemænd og reglementsansatte kan ikke være omfattet af konfliktvarsler, jf. pkt. 5.8. De
skal derfor udføre deres sædvanlige arbejde.
Kommunerne har beføjelse til at pålægge tjenestemænd at udføre arbejdsfunktioner inden for
tjenestemændenes ansættelsesområde. KL skal henstille, at kommunerne ikke pålægger tjenestemænd inden for tilsvarende stillingskategorier at udføre arbejde, der ellers skulle have været
udført af de overenskomstansatte, der er omfattet af konflikten, medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger, at arbejdet udføres.
Kommunerne har en mere vidtgående beføjelse til at pålægge ledende tjenestemænd arbejdsfunktioner inden for deres ansættelsesområde.

6.4 Afgrænsning af arbejdsfunktioner omfattet af konflikt
I forbindelse med afgrænsningen af konfliktramt arbejde kan der opstå et problem, når der på
en arbejdsplads er tjenestemænd inden for et konfliktramt arbejdsområde, eller når der er to
overenskomster, der helt eller delvis dækker det samme faglige arbejdsområde, men hvor der
alene er varslet konflikt for det ene overenskomstområde. Hvis der fx er varslet konflikt for sygeplejersker, opstår spørgsmålet om, hvilke funktioner social- og sundhedsassistenter kan fortsætte med at udføre, uden at det betragtes som konfliktramt arbejde. Tilsvarende kunne
spørgsmålet opstå, hvis der er varslet konflikt for social- og sundhedsassistenterne; hvilket arbejde kan sygeplejerskerne udføre, uden at det er konfliktramt arbejde?
Udgangspunktet er, at det arbejde, som før blev udført af de medarbejdere, der er omfattet af
konflikten, er konfliktramt arbejde. Dette gælder også, selvom de medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, efter deres uddannelse og kvalifikationer fagligt set godt vil kunne bestride
det konfliktramte arbejde.
I ovenstående situationer skal kommunerne respektere formålet med de iværksatte konflikter og
skal derfor ikke ukritisk lade andre medarbejdere overtage mere arbejde end det, de hidtil har
udført inden for deres normale arbejdsområder. De medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, har krav på at være neutrale i forhold til en lovlig konflikt, som de ikke er part i.
Der kan dog opstå tvivlstilfælde, som må afgøres konkret af arbejdsgiveren efter rådgivning fra
KL.

6.5 Nødberedskab
Når en konflikt træder i kraft, vil den ikke altid blive fuldstændig. Dette beror på, at en konflikt
kun omfatter de organiserede overenskomstansatte medarbejdere, og at tjenestemandsansatte
medarbejdere ikke er omfattet af konflikten.
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En konflikt medfører ofte, at væsentlige driftsområder bliver yderst tyndt bemandet. Det er hensigtsmæssigt, at man i en sådan situation ikke forsøger at videreføre normal drift. Hvis der er
tale om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt, påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige
førlighedstruende følger eller for at undgå, at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står
mål med konflikten, kan det dog være nødvendigt at oprette et nødberedskab.
I forbindelse med afgivelse af konfliktvarsler vil KL søge at indgå rammeaftaler til brug for indgåelse af lokale nødberedskabsaftaler på de områder, hvor dette er nødvendigt. Organisationerne
har i hovedaftalerne forpligtet sig til at indgå aftaler om nødberedskab. KL vil, samtidig med at
man orienterer kommunerne om varslede konflikter, bede om en tilbagemelding vedrørende
livsvigtige og andre væsentlige områder, hvor der ønskes indgået nødberedskab.
Centrale rammeaftaler om nødberedskab skal udfyldes lokalt i den enkelte kommune. Hvis
kommunen ikke kan opnå enighed med den enkelte organisation om en lokal aftale om nødberedskab, kan kommunen bede om, at KL indtræder i forhandlingerne.
På områder, hvor der etableres nødberedskab, skal alle tillidsrepræsentanter arbejde fuldtid. Tillidsrepræsentanterne kan ikke gøre krav på yderligere honorering, hvis de i forbindelse med arbejde i nødberedskab ikke kan holde sig indenfor en 37 timers arbejdsuge, men må tilrettelægge deres arbejde inden for denne ramme. Lønnen fastsættes i forhold til pågældendes hidtidige faste løn ud fra grundløn, kvalifikationsløn og funktionsløn. Hidtidige særydelser for arbejde
på særlige tidspunkter indgår ikke i beregningen. Medarbejdere, som deltager i et nødberedskab, kan efter en konkret vurdering af arbejdets karakter og omfang optjene beskæftigelsesanciennitet.
Personer, der arbejder i nødberedskab, aflønnes under konflikten med timeløn efter den relevante overenskomst. Inden for timelønsområdet har der dannet sig en langvarig praksis om, at
lønnen for de timelønnede afregnes månedsvis eller hver 14. dag. Denne praksis gælder efter
KL's opfattelse også personer, der deltager i nødberedskabet.
Ikke-organiserede skal ikke inddrages i konflikten. Det indebærer, at de har ret og pligt til at
møde på deres sædvanlige arbejdsplads i de vagter, de er varslet til og udføre de opgaver, de
normalt udfører. Ikke-organiserede udfører ikke arbejde i nødberedskabet.
Aftaler om nødberedskab adskiller sig fra aftaler om undtagelse fra konflikt. Aftaler om nødberedskab skal sikre at konkrete arbejdsfunktioner opretholdes under konflikten, hvorimod aftaler
om undtagelse fra konflikten knytter an til undtagelse af personer/arbejdsområder fra konflikten.
Læs i øvrigt om forskellen mellem nødberedskab og undtagelse i pkt. 5.7.

7 Konfliktens virkninger for den ansatte
Ved varsling af konflikt bringer organisationen/arbejdsgiveren ansættelsen til ophør for de medarbejdere, der er omfattet af konflikten. Det er fastslået i arbejdsretlig praksis, at en lovligt varslet konflikt afbryder ansættelsesforholdet for de medarbejdere, der er omfattet af konfliktvarslet.
Det betyder, at medarbejderen under konflikten ikke betragtes som ansat hos kommunen (arbejdsgiveren). Konfliktvarslet træder i stedet for den ansattes egen opsigelse af ansættelsen/arbejdsgiverens opsigelse. Medarbejdere har herefter ikke ret til at være på arbejdspladsen
og skal på begæring aflevere nøgler til arbejdslokaler samt værktøj og andet udstyr (fx PC'er og
mobiltelefoner), som tilhører kommunen.
Der skal i den forbindelse tages stilling til en række ansættelsesretlige forhold. I det følgende vil
i alfabetisk rækkefølge blive redegjort for en række af disse.
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7.1 Under konflikten
7.1.1
Afspadsering - under konflikten
Ansatte, der er omfattet af arbejdsstandsningerne, kan som konsekvens af, at ansættelsesforholdet er afbrudt, ikke afspadsere efter arbejdsstandsningens iværksættelse. Der optjenes heller ikke afspadsering under konflikten, ej heller i kraft af et "skyggeregnskab".
7.1.2 Arbejdsstandsningens begyndelsestidspunkt — under konflikten
Medarbejderne fratræder deres ansættelse kl. 0.00, den dag konfliktvarslet træder i kraft. Hvis
det af konfliktvarslet fremgår, at arbejdsstandsningen har et andet begyndelsestidspunkt, anvendes dette.
7.1.3
Arbejdstid — under konflikten
Det er slået fast i retspraksis, at medarbejdere med årsnorm ikke har krav på en særskilt opgørelse eller afregning af deres arbejdstid for de perioder, der ligger før og efter en konflikt. I stedet skal den planlagte arbejdstid under konflikten indgå i den samlede arbejdstidsopgørelse for
hele normperioden, og medarbejderne skal genindtræde i den planlagte arbejdstid efter konflikten. Normperioden fortsætter i et skyggeforløb under konfliktperioden.
7.1.4

Barselsorlov (orlov i forbindelse med fødsel eller adoption) - under konflikten
Forpligtelsen til at udbetale løn ved orlov i forbindelse med fødsel eller adoption bortfalder ved
konfliktens start, idet ansættelsesforholdet afbrydes. Dette gælder såvel for orlov, der er påbegyndt før arbejdsstandsningens start, og orlov, som påbegyndes under arbejdsstandsningen.
Ansatte kan modtage barselsdagpenge fra bopælskommunen efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Der er dog først ret til barselsdagpenge 4 uger inden det forventede fødselstidspunkt.
Arbejdsgiverens forpligtelse til at udbetale løn under orlov i forbindelse med fødsel eller adoption, genopstår ved konfliktens ophør. Orloven forlænges ikke med den periode, som konflikten
har varet.
Efter fødslen/modtagelsen er der en frist på 8 uger for underretning af arbejdsgiveren om orlovsforløbet. Udløber fristen for afgivelse af underretning under en konflikt, er det KL's anbefaling, at meddelelse fra den ansatte modtages, selv om ansættelsesforholdet er afbrudt på grund
af konflikt. Det er dog mest hensigtsmæssigt, at den ansatte underretter arbejdsgiveren, før
konflikten iværksættes. Det er muligt efterfølgende at aftale fravigelse af fristerne for
underretning.
7.1.5
Bibeskæftigelse — under konflikten
Medarbejdere, der som en del af deres hovedbeskæftigelse har bibeskæftigelse i kommunen,
kan som hovedregel fortsætte denne bibeskæftigelse, medmindre bibeskæftigelsen følger direkte af hovedansættelsen, eller bibeskæftigelsen ligeledes er omfattet af konflikt.
7.1.6
Ferie — under konflikten
En lovlig konflikt er en feriehindring. Det betyder, at en ansat ikke kan påbegynde sin ferie, hvis
den ansatte, før feriens begyndelse, deltager i en lovlig konflikt. Ferie begynder ved arbejdstids
begyndelse den første feriedag. Dette betyder eksempelvis, at når en konflikt begynder kl. 0.00,
og ferien herefter begynder ved arbejdstids begyndelse kl. 07.00, kan den ansatte ikke holde
sin ferie.
Ferie, der er begyndt forud for arbejdsstandsningens start, holdes som planlagt, og den ansatte
bliver først omfattet af konflikten efter sin ferie.
Hvis ferie som følge af konflikten ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (30. april) skal
den ikke afholdte ferie udbetales ved ferieårets udløb, medmindre ferien aftales overført til det
efterfølgende ferieår, jf. pkt. 8.4. Konflikten skal dog være ophørt, før evt, udbetaling af feriegodtgørelse eller løn kan finde sted.
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Medarbejdere, der er omfattet af konflikten og som ikke har afholdt deres 5. og/eller 6. ferieuge
ved ferieårets afslutning, vil endvidere kunne få den ikke afholdte ferie udbetalt under henvisning til andre regler end reglerne om feriehindring.
Ferieaftalen giver adgang til at anmode om at få sin 5. ferieuge udbetalt. En sådan anmodning
kan tidligst fremsættes den 1. maj og skal ske ved udfyldelse af Styrelsen for Fastholdelse og
Rekrutterings blanket om ansøgning om uhævede feriepenge. Herudover vil en medarbejder,
der ikke har afholdt sin 6. ferieuge, få denne udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets afslutning, dvs, med maj-lønnen for bagudlønnede og med juni-lønnen for forudlønnede. Udbetaling af 5. og 6. ferieuge forudsætter, at konflikten er endelig ophørt.
Den særlige feriegodtgørelse udbetales normalt den 1. maj, jf. ferieaftalens § 28, stk. 4. Særlig
feriegodtgørelse udbetales imidlertid ikke under konflikt. Det betyder, at hvis konflikten verserer
den 1. maj, skal særlig feriegodtgørelse ikke udbetales med lønnen for april. Den særlige
feriegodtgørelse skal i stedet udbetales med den førstkommende lønudbetaling efter konfliktens
ophør, medmindre medarbejderen anmoder om en tidligere udbetaling — dog tidligst efter
konfliktens ophør.

7.1.7

Konfliktstøtte fra organisationen — under konflikten

Om medarbejderne kan få konfliktstøtte fra deres organisation, afhænger af de enkelte organisationers beslutninger herom, og medarbejdere skal henvises til at kontakte deres organisation.

7.1.8

Kursusdeltagelse — under konflikten

Kursusdeltagelse, som beror på tilmelding fra arbejdsgiveren, og hvor der udbetales løn under
kursusdeltagelsen, kan ikke finde sted under konflikten.
Er kursusdeltagelsen påbegyndt forud for konfliktens iværksættelse, afbrydes den principielt ved
konfliktens begyndelse, idet medarbejderen er fratrådt. KL har ingen bemærkninger til, at kommunerne alligevel lader en sådan kursusdeltagelse gennemføre efter lokal aftale med organisationerne i det enkelte tilfælde og uden udgift for kommunerne. Det understreges dog, at der ikke
må udbetales løn under kurset i den periode, hvor konflikten varer.

7.1.9

Ledighedsdag — under konflikten

Kommunerne skal ikke betale dagpengegodtgørelse for 1-2. ledighedsdag til medarbejdere, der
er omfattet af konflikten.

7.1.10 Lønudbetaling m.v. — under konflikten
Ansatte, der er omfattet af arbejdsstandsninger, er ikke berettiget til løn under arbejdsstandsningerne. Dette gælder også ved lockout. Hvis en lønperiode ikke er afsluttet ved arbejdsstandsningens begyndelse, udbetales forholdsmæssig løn i henhold til overenskomsten for tiden forud
for arbejdsstandsningen.
Lønberegningen skal foretages for månedslønnede i henhold til § 2 i Aftalen om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale.
Eksempel: Hvis konflikten går i gang den 19. april skal medarbejdere, der strejker, have løn for
den 1.-18. april, hvorimod deres løn fra den 19. april og frem til konfliktens ophør skal stoppes.
Lønnen for den 1.-18. april betales til sædvanligt tidspunkt.
Hvordan lønnen stoppes i praksis afhænger af, om lønkørslen har fundet sted på tidspunktet for
konfliktens ikrafttræden. I tilfælde af konflikt vil der ske en udmelding fra KMD og Silkeborg Data
om de nærmere konsekvenser i deres respektive lønsystemer.

7.1.11 Nyansættelser— under konflikten
Der skelnes mellem, om en stilling besættes før konflikten med henblik på tiltræden efter dens
start eller om stillingen søges besat under konflikten.
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Hvis arbejdsgiveren før konflikten har indgået en aftale med en person om, at pågældende skal
tiltræde en stilling på et tidspunkt, hvor der er konflikt, tiltræder den nyansatte stillingen, men bliver straks omfattet af konflikten, såfremt pågældende er medlem af den konfliktramte organisation.
Hvis der er varslet boykot eller blokade vil det ikke være muligt at besætte ledige stillinger på et
konfliktramt område med personer, som er medlem af den konfliktramte organisation.

7.1.12 Skat — under konflikten
Kommunens lønafdeling skal i udgangspunktet ikke foretage sig noget i relation til medarbejdernes skat i forbindelse med en konflikt.
Har en konfliktramt medarbejder haft hovedbeskæftigelse i nødberedskabet, så er der intet til
hinder for, at den pågældendes skattefradrag benyttes hos arbejdsgiveren, hvis det er det den
pågældende medarbejder ønsker.
Spørgsmål om skattefradrag ved udbetaling af konfliktunderstøttelse er en sag mellem den konfliktramte organisation og dets medlemmer.

7.1.13 Sygdom — under konflikten
Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn under sygdom ophører ved konfliktens start. Dette
gælder både for medarbejdere, der var syge forud for arbejdsstandsningens start, og for medarbejdere der bliver syge efter konfliktens start.
Medarbejdere, der i stedet for løn under sygdom modtager sygedagpenge fra arbejdsgiveren,
mister ligeledes retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fra arbejdsstandsningens start. Ved
en overenskomstmæssig konflikt overtager bopælskommunen som hovedregel udbetalingen af
sygedagpenge, hvis lønmodtageren var sygemeldt hos arbejdsgiveren inden konflikten. Hvis
sygdommen opstår under konflikten, har lønmodtageren ikke ret til sygedagpenge, hverken fra
arbejdsgiveren eller bopælskommunen.
Arbejdsgiverens forpligtelser i henhold til løn/dagpenge under sygdom genindtræder efter konfliktens ophør, når den ansatte er genansat og hurtigst muligt har genanmeldt sygdommen til arbejdsgiveren.
Når konflikten er afsluttet, vil lønmodtageren have ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fra 1.
fraværsdag efter konflikten.

7.1.14 Tilkaldevikarer — under konflikten
Da tilkaldevikarer ansættes på overenskomstmæssigt grundlag, kan tilkaldevikarer være omfattet af et konfliktvarsel forudsat, at de er medlem af den konfliktramte organisation.
Selv om en tilkaldevikar ikke er omfattet af konfliktvarslet, kan arbejdet være konfliktramt, og
kommunen må ikke anvende tilkaldevikarer til at udføre konfliktramt arbejde.

7.1.15 Vikarbureauer/private leverandører — under konflikten
Private vikarbureauer og leverandører er ikke omfattet af en varslet konflikt, medmindre der
varsles sympatikonflikt i forhold til dem. KL er overordnet af den opfattelse, at kommunen skal
afstå fra at forsøge at opretholde den normale drift. Kommunen skal derfor heller ikke ved hjælp
af vikarbureauer eller ved - fx på ældreområdet - at udnytte borgernes frie valg, forsøge at omgå
konflikten. Kommunen kan dog anvende vikarbureauer i sædvanligt omfang under konflikten. I
tvivlstilfælde bør kommunen søge rådgivning hos KL.

7.2 Efter konflikten
En lovligt varslet konflikt ophører typisk ved, at parterne opnår enighed om et forlig, at et mæglingsforslag bliver vedtaget, eller at der gribes ind med et lovindgreb fra Folketinget.
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Ingen fortrædigelse — efter konflikten

Et væsentligt element efter konflikten er at genoprette normale forhold på arbejdspladsen efter
afslutningen på arbejdsstandsningen. Med henblik på denne situation er der i de kommunale
hovedaftaler indføjet såkaldte "ikke-fortrædigelsesklausuler" som fx:
"Ved arbejdsstandsningens ophør genoptages arbejdet uden unødigt ophold. Der må ikke fra
nogen af parternes side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen".
Bestemmelsen betyder, at ved ophøret af konflikten genindtræder den ansatte i den mødeplan,
der var udleveret før konfliktens iværksættelse, medmindre andet er aftalt mellem medarbejderen og lederen. Medarbejderne skal evt, have tilbageleveret nøgler og arbejdsredskaber mv.
Hvis medarbejderne kollektivt ikke genoptager arbejdet, behandles udeblivelsen som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der skal indberettes efter reglerne herom. Vejledning findes på KL's hjemmeside.
Hvis en medarbejder ikke genoptager arbejdet, behandles udeblivelsen som misligholdelse af
ansættelsesforholdet. Bestemmelsen udelukker normalt muligheden for kun at genansætte
nogle af medarbejderne. Det er arbejdsgiveren, der har den fulde bevisbyrde for, at der under
konflikten er opstået arbejdsmangel, der forhindrer genansættelse af alle medarbejdere.
Såfremt der foreligger arbejdsmangel skal arbejdsgiveren ikke tage de pågældende tilbage og
herefter opsige de pågældende med deres overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. De pågældende er fratrådt efter det fremsendte konfliktvarsel.
Efter nyere Højesteretspraksis om medarbejderens ret til eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter
funktionærlovens § 2a har medarbejdere, der ikke genansættes på grund af arbejdsmangel,
krav på deres § 2a fratrædelsesgodtgørelse, såfremt de opfylder betingelserne herom. Det anbefales, at KL kontaktes om konkrete situationer med henblik på rådgivning om 2a godtgørelsen.
Hvis en kommune mener, at en lovlig konflikt har betydet, at der er opstået arbejdsmangel, skal
KL anbefale, at dette drøftes med KL, inden kommunen tager skridt til at undlade at tage alle
tidligere ansatte tilbage.

7.2.2

Normalisering af lønudbetaling - efter konflikten

Når en medarbejder genoptager arbejdet efter konfliktens ophør, skal medarbejderen have en
forholdsmæssig løn fra den dag arbejdet genoptages (ved døgnets begyndelse). Lønberegningen foretages for månedslønnede i henhold til § 2 i Aftalen om lønberegning/-lønfradrag for månedslønnet personale.
Normaliseringen af lønudbetaling efter konfliktens ophør afhænger af, hvordan kommunen har
stoppet lønnen, jf. pkt. 7.1.10. I tilfælde af konflikt vil der ske en udmelding fra KMD og Silkeborg Data om de nærmere konsekvenser i deres respektive lønsystemer.

7.2.3

Anciennitet — efter konflikten

En lovligt varslet konflikt afbryder ansættelsesforholdet for de medarbejdere, der er omfattet af
konfliktvarslet. Det betyder, at den periode, hvori medarbejderne har været omfattet af konflikt,
fragår ved anciennitets-beregningen i forbindelse med opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse, optjening af ferie mv. Ved konfliktens ophør genindtræder medarbejderne i den anciennitet, som de havde inden konflikten.

7.2.4

Ferie — efter konflikten

Der optjenes ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under konflikten. Optjente ferietimer
reduceres forholdsmæssigt ud fra den ansattes beskæftigelsesgrad og det antal kalenderdage,
som konflikten varer.
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Medarbejdere, som pga. konflikten ikke har kunnet afholde ferie, skal efter konfliktens ophør
genoptage arbejdet, medmindre medarbejderen og arbejdsgiveren aftaler andet. Dette gælder
også selvom en del af den planlagte ferie ligger i forlængelse af konfliktens ophør.
Når konflikten er ophørt, fastsætter arbejdsgiveren — efter drøftelse med den ansatte — et nyt
tidspunkt for feriens afholdelse. Ferien skal varsles med et kortere varsel end normalt, idet ferie,
efter ophør af konflikt, skal varsles med mindst 1 måned for hovedferie og 14 dage for øvrig ferie, medmindre arbejdsgiveren og den ansatte aftaler andet.
Medarbejdere, som — uafhængigt af konflikten — først går på ferie efter konfliktens ophør, skal
holde deres ferie planmæssigt, medmindre andet aftales. Det betyder fx, at hvis en institution
har behov for flere hænder i juli måned — som følge af at flere forældre end påregnet sender deres børn i institution i denne måned, fordi forældrene har måttet holde ferie under konflikten —
må arbejdsgiveren enten forsøge at aftale en ændring af nogle medarbejderes ferie eller indkalde vikarer.
Udbetaling af løn eller feriegodtgørelse efter konflikten vil, medmindre en medarbejder efter
konfliktens ophør anmoder om en tidligere udbetaling, ske ved den førstkommende lønperiode.
Overførsel af ferie skal aftales inden den 30. september efter ferieårets udløb, jf. ferieaftalens §
16. Hvis konflikten først stopper efter ferieårets udløb, og der ikke inden ferieårets udløb er indgået en aftale om overførsel, skal ferie med løn/feriegodtgørelse udbetales. Der er intet til hinder for at indgå en aftale om tjenestefrihed uden løn svarende til længden af den ikke-afholdte
og udbetalte ferie.

8 Afslutning
Denne vejledning giver svar på en række spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en lovlig
konflikt. Vejledningen er ikke udtømmende.
De enkelte organisationer har ligeledes udsendt konfliktvejledninger til deres medlemmer. Disse
vejledninger kan findes på organisationernes hjemmesider. Der kan være uoverensstemmelser
mellem KL's vejledning og organisationernes vejledninger på enkelte punkter. Hvis dette giver
anledning til uenigheder lokalt, kan der søges vejledning herom i KL.

Spørgsmål til denne vejledning kan rettes til:
KL's konflikt e-mail: 0.18konflikt@kl.dk
KL's konflikt-hotline: 3370 3900

