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Forord 

Vi kan aldrig være sikre på, hvordan en overenskomstsituation udvikler sig. Derfor skal såvel forbund 
som afdelinger være forberedte på, at en mulig udvikling i et forhandlingsforløb kan være en konflikt, 
enten fordi forhandlingerne bryder sammen, eller fordi medlemmerne via urafstemning stemmer nej. 

I denne vejledning forsøger vi at komme rundt om alle de spørgsmål og situationer, vi kan komme ud 
for i en konfliktsituation. Den seneste storkonflikt på det danske arbejdsmarked var i 1998 - lang tid før 
3F blev dannet – og det betyder, at meget viden og erfaring er gået i glemmebogen. Derfor skal vejled-
ningen også tjene det formål, at vi sikrer, at viden og erfaring omkring en konfliktsituation bevares. 

I 2018 er det først og fremmest det offentlige område og en række mindre områder på det private ar-
bejdsmarked, der forhandles inden for: 

➢ Det offentlige område 

➢ Mindre industriområder 

➢ Byggeområdet med arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk 

➢ Mindre transportområder 

➢ Mindre områder inden for PSHR  

➢ Den Grønne Gruppe med arbejdsgiverforeningen GLS-A 

 

Dette inddrager ca. 36.000 3F medlemmer fra ovenstående overenskomstområder. 

Der er mange forhold, der er gældende i en konfliktsituation. Forbundets love indeholder en række ka-
pitler, der fastsætter retningslinjerne på en del områder.  

Hovedaftalerne og den gældende lovgivning er andre elementer - der sammen med forbundets love - 
danner de rammer, der er gældende for en konflikt. 

Der vil løbende være brug for opdatering af vores viden og erfaringer, og du er velkommen til at kon-
takte sussie.gronsund@3f.dk, hvis du har ideer eller spørgsmål, der kan være med til at forbedre denne 
vejledning.  

Under overskriften ”Praktiske svar på spørgsmål om strejken” på side 14, gengiver vi i kort form tidli-
gere spørgsmål/svar i alfabetisk rækkefølge. 

 

God arbejdslyst 

 

Henning Overgaard 
Forbundssekretær 

mailto:sussie.gronsund@3f.dk
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Forhandlingerne 

Hvornår kan et forhandlingsresultat foreligge  

Principielt kan et resultat foreligge når som helst efter forhandlingerne er påbegyndt, og det er umuligt 
at spå om tidspunktet. 

Der kan imidlertid også ske det, at forhandlingerne bryder sammen, og forligsmanden samtidig opgiver 
mægling. Strejken kan så gå i gang. 

Historisk trækker forhandlingerne oftest ud til sidste øjeblik og ender til sidst med et resultat, og måske 
foreligger det først, efter at forligsmanden har benyttet sig af muligheden for at udsætte konflikten. 

Folketingsindgreb 

Først skal nævnes, at Folketinget kan gribe ind i overenskomstsituationen på næsten hvilket som helst 
tidspunkt. I 1985 skete det på et tidspunkt, hvor forhandlingerne var brudt sammen og strejke/lockout 
var iværksat. Herefter vedtog Folketinget loven om forlængelse af kollektive overenskomster. Tidligere 
har Folketinget grebet ind allerede på det tidspunkt, hvor forligsmanden opgav mægling, eller hvor en 
af parterne havde nedstemt et mæglingsforslag. I 1998 ophøjede folketinget mæglingsforslaget til lov, 
efter der var iværksat konflikt. 

Hvad skal der ske, når et forhandlingsresultat/mæglingsforslag foreligger 

Når et forhandlingsresultat/mæglingsforslag foreligger indkaldes forbundets hovedbestyrelse, som så 
tager stilling til resultaterne, og giver dermed udtryk for, om man vil anbefale medlemmerne at ved-
tage eller forkaste resultaterne. 

Afdelingerne har mulighed for at vælge, at forbundet udsender materialet til medlemmerne, eller ud-
vælge specifikke arbejdspladser til lokal afstemning.  Der udsendes selvstændige cirkulærer og vejled-
ninger om dette. 

Forbundet og forbundets grupper udarbejder informationsmateriale som kaldes for populærpjecer for 
de enkelte overenskomstområder. Forligsmanden udsender mæglingsforslag. 

Urafstemning 

Hvem skal deltage i urafstemningen, og hvem er undtaget 

Medlemmer af forbundet skal stemme på det område, de har tilknytning til. Det fremgår af medlem-
mets faggruppe, hvilken branche de er tilknyttet.  

Når et forhandlingsresultat/mæglingsforslag sendes til urafstemning, vil det fremgå af et forbundscir-
kulære, hvilke brancheområder - fordelt på faggrupper - der er omfattet af urafstemningen. 

Hvem skal stemme: 
De medlemmer der er beskæftiget på de i cirkulæret angivne brancheområder, kan stemme. 
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Arbejdsløse medlemmer skal stemme inden for det brancheområde, de senest var beskæftiget. 

Ungarbejdere, lærlinge og voksenlærlinge skal stemme på det brancheområde, de hører under. 

Efterlønsmodtagere der har været i arbejde inden for den sidste måned inden urafstemningen har ret 
til at stemme.  

Hvem kan ikke stemme: 
Pensionister og efterlønsmodtagere der ikke har arbejdet i den sidste måned har ikke stemmeret i for-
bindelse med urafstemninger. 

Forudsætningen for at have stemmeret er, at man er medlem af 3F, og opfylder øvrige betingelser for 
at kunne stemme. 

Urafstemning uden forligsmandens medvirken ved fremsættelse af et forhandlingsre-
sultat 

Hvis parterne, uden forligsmandens medvirken - i form af et forhandlingsresultat - opnår enighed om 
grundlaget for fornyelse af overenskomsterne, går dette resultat normalt til urafstemning efter 3F’s 
egne regler, som er: 

Hvis et flertal af de afgivne stemmer er ja-stemmer, så er forslaget godkendt af 3F, og omvendt, hvis et 
flertal af de afgivne stemmer er nej-stemmer, så er forslaget forkastet af 3F. 

Reglen fra forligsmandsloven gælder altså ikke i denne situation. Man skal dog være opmærksom på, at 
en fælles aftale med andre forbund om fælles afstemning, skal respekteres. 

Urafstemning om et mæglingsforslag fremsat af forligsmanden 

De fastsatte regler for afstemning om mæglingsforslag er nedfældet i forligsmandslovens § 10, 11 og 
12. 

Informationsform og -pligt 

Forligsmandslovens § 10 stk. 1, har bl.a. følgende ordlyd: 

”Når et mæglingsforslag underkastes afstemning inden for en organisation, må det kun forelægges i 
forligsmandens affattelse.” 

Endvidere står der:  

”Før en afstemning finder sted, skal organisationen drage omsorg for, at alle stemmeberettigede med-
lemmer får adgang til at gøre sig bekendt med alle de almindelige og specielle bestemmelser i mæg-
lingsforslaget, der vedrører organisationens medlemmer.” 
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Afstemningsform 

Om afstemningsformen står der i § 10 stk. 1, bl.a.:  

”Enhver afstemning om mæglingsforslaget - såvel ved urafstemning som i kompetent forsamling og så-
vel i arbejdsgiver- som i arbejdsorganisationer - skal foregå hemmeligt og skriftligt. Der kan kun afgives 
rene ja- eller nej-stemmer.” 

Hvem skal træffe afgørelsen 

Her har forligsmandslovens § 11 stk. 1, bl.a. følgende ordlyd: 

”Inden for hvert forbund, (fagforening/fagforeningsafdeling) træffes afgørelsen af dets stilling til et 
mæglingsforslag enten ved urafstemning eller af en dertil kompetent forsamling.” 

I 3F vil afgørelsen som bekendt ske ved urafstemning blandt medlemmerne. Ovenstående regler, for 
hvem der kan stemme, er gældende ved mæglingsforslag. 

Forkastelse af mæglingsforslag 

Folketinget vedtog i 1996 en ændring af forligsmandsloven (Lov om mægling i arbejdsstridigheder). 

§ 11, stk. 1: ”Til forkastelse af et mæglingsforslag ved urafstemning på arbejdersiden kræves, at et fler-
tal af de i afstemningen deltagende har stemt imod forslaget. Hvis mindre end 40 % af de stemmebe-
rettigede har deltaget i afstemningen kræves tillige, at mindst 25 % af de stemmeberettigede har stemt 
imod forslaget.” 

For at forkaste et mæglingsforslag kræves altså: 

Hvis 40 % af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen, vil et almindeligt flertal kunne forka-
ste et mæglingsforslag. 

Hvis mindre end 40 % af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen, så skal mindst 25 % af de 
stemmeberettigede have stemt imod forslaget, for at det er forkastet. 

Ændringen har til formål at medvirke til en højere stemmeprocent, idet manglende deltagelse i afstem-
ningen ikke i så høj grad som tidligere næsten automatisk vil fungere som en ja-stemme. 

Forligsmandsloven 

Loven er gældende både for det private- og offentlige arbejdsmarked. 

Forligsmanden indtræder fx i overenskomstforhandlingerne, hvis en af parterne anmoder om det, eller 
hvis forhandlingerne erklæres for afsluttet uden resultat. Dette kan ske, enten fordi man ikke kan blive 
enige om et resultat, eller fordi en af parterne ikke godkender et opnået forlig. Forligsmanden har 
kompetence til at udsætte varslede kampskridt som fx strejke eller blokade. Udsættelsen sker for at 
give forligsmanden tid til at mægle forlig mellem parterne.  
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En varslet arbejdsstandsning kan udsættes i 2 uger og 4 dage. Er der fx varslet strejke, kan  
denne tidligst begynde på 5. dagen efter de 2 uger, eller - hvis forligsmanden inden for de 2 uger erklæ-
rer forhandlingerne for afsluttet uden forlig - på 5. dagen efter forligsmandens erklæring.  
 
Hvis den varslede arbejdsstandsning vurderes at ville få vidtrækkende samfundsmæssig betydning eller 
i øvrigt skønnes at ville have uheldige konsekvenser for mulighederne for at opnå en fredelig løsning af 
konflikten, kan arbejdsstandsningen udsættes i yderligere 2 uger.  
 
Samlet kan forligsmanden altså udsætte en arbejdsstandsning med 2 x 2 uger + 4 dage.  
 
Foruden udsættelse af en arbejdsstandsning har forligsmanden også kompetence til at komme med 
forslag til forlig, dvs. mæglingsforslag. Sådanne mæglingsforslag skal forelægges parterne til afstem-
ning. I givet fald udsættes varslede kampskridt, indtil resultatet af afstemningen er kendt.  
 
De kollektive kampskridt:  
Som tidligere nævnt, kan der ved overenskomstfornyelser lovligt iværksættes kollektive kampskridt. 
Disse bruges oftest for at lægge pres på modparten, så man kan opnå et resultat, der syntes umuligt at 
nå kun ved forhandling. Betegnelsen "kollektive kampskridt" dækker strejke, blokade, lockout og boy-
kot.  
 
Strejke: 
Hvor arbejdstagerne afviser at udføre deres arbejde, det vil sige nedlægger arbejdet.  
 
Blokade: 
Består i at arbejdstagerne ikke søger eller lader sig ansætte i de ledige stillinger, som der er varslet blo-
kade for.  
 
Lockout: 
Består i at arbejdsgivere afviser at lade arbejdstagerne udføre deres arbejde eller opsiger disse, uden 
at nægtelsen eller afskedigelserne skyldes driftsmæssige hensyn som fx besparelser.  
 
Boykot: 
Hvor en eller flere arbejdsgivere afviser at ansætte individuelle arbejdstagere, (fx arbejdstagere som er 
medlem af en bestemt faglig organisation). 
 
Strejke og blokade varsles således af arbejdstagernes organisationer over for én eller flere arbejdsgi-
vere, mens lockout og boykot varsles af arbejdsgivere over for en eller flere arbejdstagerorganisatio-
ner.  
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Sammenkædningsreglerne ved afstemning 

Uanset at LO og DA under overenskomstforhandlingerne over for offentligheden optræder som de to 
parter i overenskomsterne, er det de enkelte fagforbund og deres modstående arbejdsgiversammen-
slutninger, der har overenskomst med hinanden. 

Overenskomsterne underskrives også af repræsentanter for de enkelte fagforbund og disses modpar-
ter. Når et forhandlingsresultat fremkommer, foregår der urafstemning på LO-siden, mens det i DA er 
en kompetent forsamling, der træffer beslutning. 

Et mæglingsforslag omfatter normalt hele LO/DA-området, og forligsmanden kan i henhold til forligs-
mandslovens § 12 sammenkæde afstemningerne. 

Det vil sige, at forligsmanden foretager en sammenlægning af afstemningstallene inden for alle forbun-
dene, så det er resultatet af de samlede afstemninger, der er afgørende for, om et mæglingsforslag er 
vedtaget eller forkastet. Altså lægges ja-stemmer i 3F sammen med ja-stemmerne i andre LO-forbund, 
og nej-stemmer i 3F lægges sammen med nej-stemmerne i andre LO-forbund. 

Det resultat der fremkommer herved, er så det samlede resultat af afstemningen og afgørende for 
godkendelse eller forkastelse. 

På den måde kan det ske, at et mæglingsforslag bliver gældende for et fagforbund, selv om dette for-
bunds medlemmer har forkastet forslaget. Hvis det samlede resultat af afstemningerne godkender 
mæglingsforslaget, er det gældende for alle forbundene. 

Ved overenskomstafslutningen på LO/DA-området i 1997 blev der dog fremsat to mæglingsforslag. 

Ved lovændringen i 1996 er der under sammenkædningsregler indsat følgende ændring: 

I § 12 stk. 3, står der: ”Et mæglingsforslag kan kun sammenkædes med andre mæglingsforslag, såfremt 
forhandlingsmulighederne på det pågældende område må anses for udtømte. Forligsmanden afgør, 
om denne betingelse er opfyldt.” 

Denne ændring har specielt baggrund i, at forligsmanden i 1993 fremsatte et mæglingsforslag til forny-
else af overenskomsterne på DA/LO-området, der også medtog en række overenskomster uden for 
dette hovedområde i afstemningerne, herunder bl.a. Dansk Journalistforbund. 

Offentliggørelse af afstemningsresultat 

Om dette står der i forligsmandsloven § 10 stk. 2: ”Om stemmeresultaterne, således som de fremkom-
mer i afdelingerne, forbundene eller hovedorganisationerne, må intet offentliggøres eller meddeles til 
andre end vedkommende organisation eller forligsmanden, før forligsmanden har offentliggjort hoved-
resultatet af afstemningen.” 
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Konflikt 

Hovedaftalerne på de offentlige områder: 

➢ Finansministeriet - Statsansattes Kartel 

➢ Danske Regioner – 3F 

➢ Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet/3F 

➢ Kommunernes Landsforening – 3F Håndværkere 

 

I de gældende hovedaftaler og/eller forhandlingsaftaler er aftalt, at varsling af kampskridt skal ske 
skriftligt med én måneds varsel. Det vil sige, at kampskridtene iværksættes én måned efter, at modpar-
ten har modtaget varselsskrivelsen. Samtidigt med at varsel fremsendes til modparten, skal også for-
ligsmanden orienteres. 
 
Dog er KL, RLTN og Forhandlingsfælleskabet, jf. køreplansaftalerne, også i forbindelse med OK18 imid-
lertid enige om, at varsling af arbejdsstandsning i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 
2018 i alle tilfælde sker på følgende måde: 
 
Parterne accepterer gensidigt, at arbejdsstandsninger kan varsles ved anbefalet skrivelse senest 4 uger 
før iværksættelsen. Arbejdsstandsning kan iværksættes fra en hvilken som helst dato fra den 1. april 
2018. 
 
KL, RLTN og Forhandlingsfælleskabet er enige om, at eventuelle konfliktvarsler ikke bør fremsendes 
uden en forudgående drøftelse af årsagerne hertil mellem forhandlingspartnerne. 
  
Det er vigtigt at bemærke, at kun de faglige organisationer kan varsle kampskridt. Det vil sige, at valg af 
kampskridt og omfanget af disse besluttes af de faglige organisationer. De medlemmer, der er ansat på 
områder, som der ikke varsles konflikt for, er forpligtede til at fortsætte deres arbejde under konflik-
ten. En lokal udvidelse af konflikten, fx en arbejdsnedlæggelse, er - selvom den er kortvarig - et brud på 
hovedaftalen og vil medføre forpligtelse til at betale bod til modparten. 
 
Hovedaftaler på det private område: 
 

➢ SALA - LO 

➢ DA - LO 

Hvornår kan en strejke begynde 

Opsigelse af overenskomsterne betyder ikke, at organisationerne ikke er forpligtet til at overholde be-
stemmelserne efter udløbet af overenskomstperioden. 

I de gældende hovedaftaler og/eller forhandlingsaftaler er aftalt, at varsling af kampskridt skal ske 
skriftligt med én måneds varsel. Det vil sige, at kampskridtene iværksættes én måned efter, at modpar-
ten har modtaget varselsskrivelsen. Samtidigt med at varsel fremsendes til modparten, skal også for-
ligsmanden orienteres. 
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Parterne accepterer gensidigt, at arbejdsstandsninger kan varsles ved anbefalet skrivelse senest 4 uger 
før iværksættelsen. Arbejdsstandsning kan iværksættes fra en hvilken som helst dato fra den 1. marts 
2018 på det private område.  Se aftaler på det offentlige område oven for dette. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at kun de faglige organisationer kan varsle kampskridt. Det vil sige, at valg af 
kampskridt og omfanget af disse besluttes af de faglige organisationer. De medlemmer, der er ansat på 
områder, som der ikke varsles konflikt for, er forpligtede til at fortsætte deres arbejde under konflik-
ten. En lokal udvidelse af konflikten, fx en arbejdsnedlæggelse, er - selvom den er kortvarig - et brud på 
hovedaftalen og vil medføre forpligtelse til at betale bod til modparten. 

I Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer mellem LO og DA er det i § 7 bestemt, at selv om en 
overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, 
indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse 
med reglerne i samme hovedaftales § 2 (varslingsbestemmelserne). Det betyder altså, at overenskom-
sten er bindende, uanset om den er behørigt opsagt og udløbet. Først når en anden overenskomst træ-
der i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat, har organisationerne frigjort sig fra gældende overens-
komst. 

Hvis arbejdsstandsning (strejke eller lockout) går i gang, er begge parter til gengæld frigjort fra deres 
forpligtelser.  

Varslingsbestemmelser i henhold til hovedaftalen 

1. strejkevarsel er et anbefalet brev til den anden hovedorganisations forretningsudvalg, hvori man 
skriver, at man agter at forelægge sin kompetente forsamling forslag om arbejdsstandsning. Dette skal 
meddeles mindst 14 dage før arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat. 

2. strejkevarsel skal afgives med et varsel på mindst 7 dage, efter at forsamlingen har besluttet at ar-
bejdsstandsningen skal iværksættes.  

Forligsmandslovens § 2, stk. 4, har følgende ordlyd: ”Det påhviler derhos enhver enkeltstående ar-
bejdsgiver og enhver arbejdsgiver- eller arbejderorganisation at tilstille forligsinstitutionen afskrift af 
udstedte varsler om arbejdsstandsninger, for så vidt det opståede stridsspørgsmål ikke efter sagens 
natur hører hjemme til afgørelse ved Arbejdsretten. For de organisationer, for hvilke de mellem Dansk 
Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark aftalte varslingsbestemmelser eller tilsvarende 
varslingsbestemmelser er gældende, er det dog tilstrækkeligt at tilstille forligsinstitutionen afskrift af et 
udstedt 2. varsel.” 

Det skal understreges, at både 1. og 2. konfliktvarsel påhviler det enkelte forbund (overenskomstpar-
ten), med mindre der skulle blive aftalt andet mellem DA og LO på det private område. 

Forligsmandens muligheder for udsættelse af strejken/lockouten 

Forligsmandens opgaver og muligheder i overenskomstforhandlingerne er fastsat i den såkaldte forligs-
mandslov - lov af 18. januar 1934 - om mægling i arbejdsstridigheder – nu lovbekendtgørelse nr. 709 af 
20. august 2002. 
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Lovens § 3 har en bestemmelse om, at når der er grund til at frygte arbejdsstandsning, eller arbejds-
standsning er indtrådt, kan forligsmanden på et hvilket som helst tidspunkt gå ind i forhandlingerne i et 
forsøg på at medvirke til tilvejebringelse af nye overenskomster. Eneste betingelse er, at forligsmanden 
finder, at arbejdsstandsningens virkning har samfundsmæssig betydning. 

Forligsmanden kan gøre det af egen drift eller på foranledning af en af parterne eller af begge parter. 

Parterne har ifølge loven pligt til at efterkomme forligsmandens eventuelle indkaldelse til samtale og 
forhandling. 

1. udsættelsesmulighed 
Når forligsmanden har besluttet at gå ind i forhandlingerne for at mægle, kan han på et hvilket som 
helst tidspunkt før eller under forhandlingerne, som betingelse for mæglingen, stille krav om, at ar-
bejdsstandsningen udsættes. 

Kravet kan under samme arbejdsstrid kun stilles en gang og kan højst omfatte et tidsrum af to uger, 
dog således at den udsatte arbejdsstandsning tidligst kan iværksættes på femtedagen efter, at forligs-
manden inden for de to uger har erklæret forhandlingerne for afsluttet, eller på femtedagen efter ud-
løbet af de to uger. 

Som det fremgår, kan forligsmanden altså gå ind i forhandlingerne på næsten hvilket som helst tids-
punkt. Når han således har besluttet at mægle, kan han samtidig, som betingelse for sin medvirken, 
kræve arbejdsstandsningerne udsat i 14 dage. Ud over de 14 dage står de også i loven endvidere, at de 
varslede strejker og lockouter først kan iværksættes på femtedagen, efter at mægling er opgivet, eller 
på femtedagen efter de 14 dages udløb. 

2. udsættelsesmulighed 
Hvis forligsmanden imidlertid skønner, at en fortsat mægling ikke har udsigt til at skabe grundlag for et 
mæglingsforslag, der har mulighed for at blive vedtaget af begge parter, skal han, inden mæglingen op-
gives, tilkalde forligsinstitutionens øvrige forligsmænd og rådføre sig med dem om betimeligheden i at 
kræve arbejdsstandsningen udsat. 

Denne rådslagning skal finde sted i tilfælde, hvor den truende arbejdsstandsning vil ramme livsvigtige 
samfundsfunktioner, eller hvor forligsmanden anser arbejdsstandsningen for i øvrigt at have vidtræk-
kende samfundsmæssig betydning og at iværksættelse af arbejdsstandsninger skønnes at have afgø-
rende indflydelse på mulighederne for forlig. 

Hvis forligsmændene i fællesskab finder, at de nævnte betingelser for udsættelse er til stede, kan de 
kræve den truende arbejdsstandsning udsat i indtil to uger. 

Beslutter forligsmændene sig for den mulige udsættelse, skal den forligsmand, der hidtil har gennem-
ført mæglingsforhandlinger, på ny optage forhandling med parterne om stridens bilæggelse. 

Resulterer disse forhandlinger i, at forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag kan han udsætte de 
varslede arbejdsstandsninger, indtil urafstemningerne om mæglingsforslaget er afsluttet. 

Lykkes det ikke ved disse forhandlinger at skabe grundlag for et mæglingsforslag, der har mulighed for 
at blive vedtaget af begge parter, erklærer forligsmanden forhandlingerne for definitivt afsluttet. 
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Organisationerne er så berettigede til at iværksætte de udsatte strejker og lockouter på femtedagen 
efter forligsmandens erklæring eller senest på femtedagen efter udløbet af to ugers perioden. 

I øvrigt er det i forligsmandsloven bestemt, at forligsmænd og mæglingsmænd ved arbejdets tilrette-
lægning bør tilstræbe, at forhandlingerne kan være endeligt afsluttet inden det tidspunkt, hvor par-
terne, i henhold til de afgivne varsler om arbejdsstandsning, kan frigøre sig for overenskomsterne. 

Hvad sker der, hvis strejken iværksættes 

Hvem skal med i strejke 

Medlemmer der er omfattet af nedenstående med undtagelse af lærlinge. 

Det fremgår af et konfliktvarsel-cirkulære fra forbundet, som udsendes til afdelingerne, hvilke områ-
der, der er konfliktramt. 

Det skal understreges, at elever, praktikanter og lærlinge herunder voksenlærlinge - ikke kan omfattes 
af konflikt i henhold til hovedaftalerne. Det er ikke foreneligt med en uddannelsesstilling at deltage i en 
konflikt.  

Uddannelsesforhold, hvor der ikke foreligger et kontraktforhold i henhold til erhvervsuddannelseslo-
ven, er omfattet af konflikt (strejke/lockout). 

Tvivl om en virksomhed er overenskomstdækket/omfattet af konflikten 

Opstår der tvivl om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af konfliktvarslet, skal afdelingen kontakte for-
bundet. 

Vigtigt! Hvis en virksomhed ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, og der blot er indgået en tiltræ-
delsesoverenskomst/lokaloverenskomst, skal der ikke etableres strejkes. 

Dispensation/nødplaner 

Fra tidligere konflikter ved vi, at arbejdsgivere af forskellige årsager, kan ønske deres virksomhed frita-
get fra strejken. En sådan fritagelse/dispensation fra strejken kan under ingen omstændigheder gives 
af den lokale 3F-afdeling. 

Fremgangsmåden er, at arbejdsgiveren over for arbejdsgiverforeningen skal fremsætte anmodning om 
fritagelse. Arbejdsgiverforeningen skal så rette henvendelse til forbundet ved forbundssekretær Hen-
ning Josefsen Overgaard, der nøje vil vurdere grundlaget for en dispensation og herefter træffes en af-
gørelse i samråd med forbundets grupper. I praksis er de respektive grupper bemyndiget til at be-
handle dispensationer af Daglig Ledelse. 

Det skal understreges, at ingen virksomheder på forhånd får dispensation, og at en sådan først forelig-
ger, når der foreligger en klar godkendelse som beskrevet oven for. 
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Hvornår kan en igangværende strejke/lockout afsluttes? 

Hvis der efter nye forhandlinger under en strejke/lockout fremkommer et forhandlingsresultat eller 
mæglingsforslag, vil afdelingerne blive orienteret 

Konflikten fortsætter, hvis udgangen på en efterfølgende afstemning bliver, at enten lønmodtager - 
eller arbejdsgiversiden - forkaster resultatet. 

Dersom medlemmerne ved urafstemningen godkender forhandlingsresultatet/ mæglingsforslaget, og 
arbejdsgiverne også gør det, så skal arbejdet genoptages på første arbejdsdag ved normal arbejdstids 
begyndelse, efter afstemningsresultatet er offentliggjort. 

Griber Folketinget ind i strejken og gennemfører en lov for at standse strejken, vil det af loven fremgå, 
hvornår arbejdet skal genoptages. 

Strejkekontingent 

Ifølge forbundslovenes § 45 har forbundets hovedbestyrelse ret til at påligne det nødvendige ekstra-
kontingent.  Hovedbestyrelsen har besluttet, at der ikke aktuelt er planer om et ekstra kontingent, men 
spørgsmålet vil blive taget op, hvis det bliver aktuelt med en konflikt. Det kan oplyses, at sidste gang 
der blev pålignet ekstrakontingent var i 1973-1974. 

Anmeldelse til Jobcenteret 

I Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der fastsat regler for, hvordan Jobcenteret skal forholde sig 
under en lovlig konflikt. Når en faglig organisation skriftligt har sendt et Jobcenter fyldestgørende op-
lysning om, at en virksomhed er omfattet af strejke eller lockout, må Jobcenteret ikke formidle arbejds-
kraft til den pågældende virksomhed. Formidlingsstoppet gælder alle stillinger i virksomheden, der er 
omfattet af konflikten. 

Jobcenteret må først genoptage formidlingen af arbejdskraft til virksomheden, når konflikten er hævet 
eller kendt overenskomststridig, eller på anden måde retsstridig. Afdelingen skal derfor snarest muligt - 
efter man har opnået fuld oversigt over, hvilke virksomheder i området, der er inddraget i konflikten - 
skriftligt give meddelelse til Jobcenteret om dette. 

Lovhjemmel findes i LBK nr. 1342 af 21/11/2016 – Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 6, som angives i det følgende: § 6. Når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har 
givet oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må der ikke ydes 
bistand med at finde arbejdskraft til arbejdsgiveren, før konflikten er hævet eller kendt overenskomst-
stridig eller på anden måde retsstridig 

Varslings- og fremmøde brev 

Straks efter en strejke er en realitet foretager forbundet et datatræk i CRM. Oplysningerne på berørte 
medlemmer vil fremgå på lister, som fremsendes på mail til afdelingerne. 

Der fremsendes en skabelon, som afdelingerne skal udfylde. Den indeholder en standardtekst med 
varsling om strejke. Afdelingerne skal udfylde skabelonen med fremmødedag, tid og sted, og sende 
den til forbundet. Dette bliver fuldt op af en vejledning, som forbundet udsender til afdelingerne. 
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Forbundet udsender herefter varslings- og fremmødebrevet til medlemmerne på mail og SMS. Med-
lemmer som vi ikke har elektroniske adresser på vil modtage varslings- og fremmødebrevet med po-
sten. 

Strejkeunderstøttelse 

Forbundets love - hvem kan få 

Bestemmelserne om strejkeunderstøttelse er anført i forbundets love § 62: 

Stk. A: En afdeling kan få udbetalt de nødvendige midler hos hovedkassereren, når en strejke eller lock-
out er lovligt etableret, og så længe forbundet godkender strejken. I administrationstilskud fra forbun-
det modtager afdelingerne under strejke og lockout 1 % af nettoudbetalingen pr. medlem. 

Stk. B: Ved lockout eller strejke modtager medlemmerne dagpenge, der som hovedregel mindst svarer 
til den højest gældende arbejdsløshedsdagpengesats. 

Stk. C: HB kan i visse tilfælde fastsætte lavere konfliktunderstøttelse.  

Stk. D: Betingelse for at modtage konfliktunderstøttelse er, at medlemmet skal være indmeldt 1 måned 
før overenskomstens rettidige ordinære udløb, med mindre medlemmet er overflyttet fra en anden af 
HB godkendt fagorganisation og medlemmer, som ikke har haft mulighed for medlemskab. 

Stk. E: Medlemmer der bliver ledige på grund af konflikter og som derfor ifølge arbejdsløshedsforsik-
ringsloven ikke kan få udbetalt dagpenge, kan med forbundets godkendelse få dagpenge efter ovenstå-
ende regler. 

Stk. F: Forbundet udbetaler dagpenge på betingelse af, at modtageren ikke senere optager arbejdet på 
en plads, der er lukket for tilgang af forbundets medlemmer. 

Skattetræk 

Der beregnes skat af strejkeunderstøttelse. 

Skattekort 
Afdelingen skal ikke længere bruge medlemmernes skattekort. Vi trækker skatteoplysningerne direkte 
fra SKAT.  

Kontonummer 
Afdelingerne skal ikke længere taste medlemmernes kontonumre. I forbindelse med udbetalingen af 
konfliktunderstøttelse, vil beløbet blive indsat på medlemmernes NemKonto. 
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Under en konflikt 

Lokal forberedelse til konfliktsituationen 

Der er i forbindelse med den nære forberedelse til overenskomstsituationen en lang række ting, som 
hver enkelt afdeling må tage vare på. I det efterfølgende har vi prøvet at opridse nogle af de vigtigste 
opmærksomhedspunkter.  

Ajourføring af medlemsdata 

Uanset at ajourføring af medlems- og arbejdsgiverdata foregår kontinuerligt i alle afdelinger, er det 
selvsagt af stor betydning, at data er ajourført så godt som muligt op til overenskomstsituationen, og 
især hvis der bliver strejke. Korrekt indplacering af medlemmer i faggrupperne er en forudsætning for 
rigtig udbetaling af strejkeunderstøttelse og vejledning om et evt. overenskomstresultat. 

Registreringslokale 

Hvis afdelingen i en konfliktsituation ikke forventer at skulle benytte egne lokaler til registrering af 
strejkende medlemmer, bør man hurtigst muligt undersøge mulighederne for at leje/låne egnede loka-
ler. Hvis der inden for afdelingens geografiske område, er to eller flere byområder med et større antal 
medlemmer eller særligt store konfliktomfattede firmaer, bør det overvejes, om der skal oprettes regi-
streringslokaler sådanne steder. 

Hvis I ikke benytter egne lokaler, bør I tage højde for, at der skal kunne telefoneres og printes m.m. Der 
bør også være internetadgang. 

Det vil endvidere være en god ide, hvis der i forbindelse med registreringslokalet også er et mødelo-
kale, hvor der kan holdes møder med f.eks. grupper af medlemmer med henblik på oprettelse af be-
redskab, så som strejkevagter m.m. 

Registrering af strejkende 

Medlemmerne skal møde frem på afdelingskontoret eller andet angivet sted med henblik på bl.a. at 
blive registreret som strejkende. Dato, tidspunkt og sted fremgår af varslings- og fremmødebrevet. 

Ved fremmøde skal afdelingen oprette en konflikterklæring for hvert enkelt medlem. 
Forbundet udsender cirkulære med beskrivelse. 

Forbundet anbefaler afdelingerne at sætte mange resurser af, da konfliktens første dage kræver en 
ekstraordinær stor arbejdsindsats.  

Medlemmernes registrering 

Når medlemmet ved fremmøde har fået tilknyttet en konfliktbevilling, vil der dannes et konfliktkort for 
2 uger ad gangen. Konfliktkortet bliver lagt på Mit3F fredag kl. 00.01 i periodens anden uge. Herefter 
skal medlemmet udfylde og indsende konfliktkortet. Kortet vil være tilgængeligt i en periode på 3 må-
neder. Udbetaling af konfliktunderstøttelse vil foregå hver uge, med kørsel om onsdagen, herefter vil 
pengene være til disposition 3 bankdage senere på medlemmets Nemkonto. 
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Praktiske svar på spørgsmål om strejken 

Afspadsering 

Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. 
Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten fra starten. 

Er afspadsering aftalt til påbegyndelse efter konfliktens iværksættelse, kan afspadsering ikke finde 
sted, så længe konflikten løber. 

Flekstidsordninger er suspenderet under konflikten. Overskydende timer på flex-saldoen gemmes til 
efter konfliktens ophør. 

A-kassens 65 procentregel 

Bliver mindst 65 pct. af de medlemmer af arbejdsløshedskassen, som ikke modtager ydelser fra kassen 
- bortset fra nedsatte dagpenge - omfattet af konflikt, skal vi lukke for udbetaling af dagpenge til alle 
arbejdsløshedskassens medlemmer. 

A-kassens hovedkontor opgør antallet af konfliktdeltagere på baggrund af afdelingernes indtastning i 
CRM af, hvem der er omfattet af konflikt. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer der i henhold til 
ovenstående anses for omfattet af konflikt, bliver registret som konfliktdeltagere, også selv om de ikke 
måtte opfylde betingelserne for at få strejkeunderstøttelse. 

Anciennitet 

Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn. 

Andet arbejde og bibeskæftigelse 

Medlemmer kan have beskæftigelse ved siden af hovedbeskæftigelsen. Medlemmer som har bibeskæf-
tigelse - fx undervisning – vil fortsat kunne varetage dette under konflikten. Det gælder dog ikke, hvis 
bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område. 

Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. 
Dette gælder, uanset om der er tale om en konflikt, der er iværksat af forbundet eller af en anden løn-
modtagerorganisation under LO. 

ATP og arbejdsmarkedsbidrag 

Der skal ikke indbetales ATP og arbejdsmarkedsbidrag af strejkeunderstøttelse. 
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Barselsorlov før og efter fødsel  

Påbegyndt orlov før konflikten: 
For medlemmer som har ret til løn under barsel, bortfalder retten til løn ved konfliktens start. I stedet 
modtages barselsdagpenge fra bopælskommunen. Barselsdagpenge kan tidligst udbetales fra den dag, 
hvor der er 4 uger til forventet fødsel. 

Påbegyndt orlov under konflikten:  
Medlemmer som har ret til løn under barsel, og som påbegynder barselsorlov under konflikten, får ikke 
udbetalt løn fra arbejdsgiveren. De berørte medlemmer vil derimod kunne få udbetalt barselsdag-
penge fra bopælskommunen 4 uger før fødslen. Hvis medlemmet er på barselsorlov fx 8 uger før føds-
len, får pågældende udbetalt konfliktunderstøttelse i perioden 8 uger til 4 uger. 

Efter konflikten: 
Når konflikten ophører, genopstår arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn under barsel. Det forud-
sætter dog, at ansættelsesforholdet genoptages, og at medlemmet fortsat er på barselsorlov med løn. 

Den periode, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den 
tid, som konflikten har varet. 

Bliver nye medlemmer omfattet af konflikten? 

Forbundets strejkevarsler omfatter ikke blot dem, der er medlemmer på det tidspunkt, hvor varslerne 
afgives, men også dem, der melder sig ind i varselsperioden eller efter, at strejken er trådt i kraft. 

Medlemmer der er indmeldt i varselsperioden, vil således være omfattet af strejken ved dennes iværk-
sættelse. 

Medlemmer der indmeldes under strejken, vil være omfattet af strejken straks ved indmeldelsen. 

Borgerligt ombud 

Medlemmerne der bestrider et borgerligt ombud, gennemfører dette under en konflikt. 

Budgetmæssige ansatte 

Er stillet på lige fod med tjenestemandsansatte og skal derfor ikke i konflikt. 

Deltidsansatte 

Deltidsansatte får deltidskonfliktunderstøttelse. 
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Efterløn 

Et medlem kan overgå til efterløn, selv om medlemmet er udelukket fra ret til dagpenge på grund af 
konflikt. 

Et medlem på efterløn har mulighed for at være i beskæftigelse og vil på den pågældende arbejdsplads 
kunne blive omfattet af konflikt. Bliver medlemmet omfattet af konflikt, vil medlemmet i princippet 
stadig være berettiget til at få udbetalt efterløn, men medlemmet skal, så længe konflikten løber, have 
ydelseskortet belagt med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste fire uger inden konfliktens be-
gyndelse. 

Eksklusion 

Medlemmer der under strejke eller lockout påtager sig arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forin-
den strejke eller lockout er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, behandles efter forbundets love, § 16 
og 17. 

Ferie og konflikt 

Særligt på det offentlige område: 

På det offentlige område – kommunerne og regionerne - er de ferieaftaler, der er indgået mellem For-
handlingsfællesskabet og KL /RLTN og for statens område, ferieaftalen mellem CFU og Finansministe-
riet gældende. I øvrigt henvises til Ferieloven. 
 
Generelt for alle områder 
 
Påbegyndt ferie: 
Hvis ferien er påbegyndt inden konfliktens start, afvikles den, som hvis der ikke var iværksat konflikt. 

Opstår der sygdom under ferien og den ansatte på den baggrund ønsker ferien suspenderet og udskudt 
til senere afholdelse, skal den ansatte på sædvanlig vis sygemelde sig overfor arbejdsgiveren samt i øv-
rigt sikre sig den nødvendige dokumentation for sygdommen, jf. ferieaftalernes bestemmelser herom. 

Ikke-påbegyndt ferie: 
Medlemmer, der er omfattet af konflikten, kan ikke gå på ferie, når konflikten er iværksat. Det gælder 
også, hvis ferien er aftalt inden konflikten. 
 
Feriekort: 
Attestation af feriekort til medlemmer, som er omfattet af en konflikt, kan ikke finde sted. 
 
Feriegodtgørelse mv.: 
Feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse mv. udbetales ikke under en konflikt. 
Særlig feriegodtgørelse og udbetalingen af denne er ikke betinget af aktuel ferieafholdelse, men udbe-
tales i henhold til ferieaftalerne senest den 1. maj.  
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Optjening af ferie: 
Der optjenes ikke ret til betalt ferie under en konflikt. 
 
Efter konflikten: 
Ved konfliktens ophør skal suspenderet ferie aftales på ny. Arbejdsgiveren fastsætter – med mindre 
andet aftales med den ansatte – ny ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 
14 dage for den øvrige ferie. 
 
Hvis ferien som følge af konflikten ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (30. april), kan løn/fe-
riegodtgørelse for ikke afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Månedslønnede – dog 
ikke praktikanter og elever – kan dog med arbejdsgiveren aftale, at den ikke afholdte ferie overføres til 
det følgende ferieår. 
 
Hvis en konflikt medfører, at hovedferien ikke har kunnet holdes inden ferieperiodens udløb (30. sep-
tember), har den ansatte ret til at få udbetalt løn/feriegodtgørelse for ikke afholdt hovedferie, hvis 
dette ønskes. 

Ferielovens § 7, stk. 3: Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i 
strejke eller lockout. 

Ferielovens 13, stk. 3: Hvis man er i strejke eller lockout, kan man ikke påbegynde ferie. Hvis strejken 
eller lockouten er iværksat senest på det tidspunkt, hvor ferien skulle begynde, vil strejken eller lockou-
ten være en feriehindring. Ferie kan således kun holdes, hvis medlemmet har påbegyndt sin ferie, før 
konflikten blev iværksat. 

Hvis ferien ikke er påbegyndt før strejkens iværksættelse, er der således tale om en feriehindring. Med-
lemmet er derfor ikke berettiget til feriepenge i perioden. Der skal i stedet udbetales strejkeunderstøt-
telse. 

Det er altid afgørende, at arbejdsgiveren har fået meddelt, hvornår medlemmet vender tilbage efter 
afholdt ferie. Bliver arbejdet genoptaget inden medlemmet er vendt tilbage, kan det betragtes som 
udeblivelse. 

Af § 13 i bekendtgørelsen om ferie fremgår det, at arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, hvis en løn-
modtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Den nye ferie skal 
fastsættes, når konflikten er ophørt. Arbejdsgiverens varsel for den nye ferie må ikke være under en 
måned for hovedferie og skal mindst være 14 dage for øvrige ferie.  
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Feriedagpenge og konfliktunderstøttelse 

Der udbetales ikke feriedagpenge af konfliktunderstøttelse. 

Feriedagpenge: 
Retten til at få feriedagpenge er bl.a. betinget af, at medlemmet på ferietidspunktet ville have dagpen-
geret i tilfælde af ledighed. Hvis et medlem er omfattet af konflikt og er ledig eller i tilfælde af ledighed 
ville være ledig som følge af denne, har medlemmet Ikke ret til dagpenge og dermed heller ikke ret til 
ferie med feriedagpenge. 

Ifølge ferieloven begynder ferie ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejds-
tids ophør den sidste feriedag. Det samme er gældende for ferie med feriedagpenge. 

Retten til ferie med feriedagpenge ophører på det tidspunkt, hvor et medlem er omfattet af konflikt, 
uanset om ferien er aftalt, planlagt eller påbegyndt før konflikten. Ophøret af denne ret varer frem til 
det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere er omfattet af konflikt. 

I henhold til de gældende regler kan feriedagpenge udbetales op til en uge før påbegyndelse af ferie. 
Har et medlem fået udbetalt feriedagpenge en uge før feriens påbegyndelse, og mister medlemmet 
retten til dagpenge/feriedagpenge inden feriens påbegyndelse/under ferien, vil medlemmet ikke læn-
gere være berettiget til de udbetalte feriedagpenge, der dækker dage der ligger efter medlemmet bli-
ver omfattet af konflikt. Afdelingen skal derfor kræve feriedagpengene for disse dage tilbagebetalt af 
medlemmet. 

Fleksjob, Førtidspensionister og medlemmer i job med løntilskud 

Ansatte i et fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår vil være omfattet af konflikt på lige 
fod med øvrige kolleger inden for faggruppen. 

G-dage 

Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, når arbejdsophøret/hjemsendelsen er nødvendig på grund af 
strejke eller lockout, herunder strejke/lockout på en anden virksomhed. 

Betalingspligten bortfalder også, selv om medlemmet ikke anses for omfattet af konflikt. 

Anses medlemmet ikke selv for omfattet af konflikt, vil medlemmet kunne få udbetalt dagpenge, hvis 
de almindelige betingelser herfor er opfyldt. 

Genansættelse efter strejke – fortrædigelsesklausul  

Når en lovlig varslet arbejdsstandsning er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som op-
hørt. 

Mæglingsforslag eller forhandlingsresultater vil imidlertid sædvanligvis indeholde en såkaldt "fortrædi-
gelsesklausul" for at sikre, at alle konfliktramte genindtræder i deres job med samme rettigheder som 
før konflikten. Det er op til forbundet og LO at sikre dette. 
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Hjemsendelse 

Problemstilling: 
Hvis der på en arbejdsplads opstår materiale- eller arbejdsmangel på grund af en konflikt, og medlem-
mer, som ikke er omfattet af denne, derved ikke kan udføre deres normale arbejde, kan hjemsendelse 
blive aktuel. 

Hovedregel: 
Hovedreglen er dog, at medlemmer ikke uden varsel kan hjemsendes i denne situation. På flere områ-
der bortfalder opsigelsesvarsler dog såfremt der opstår arbejdsmangel på grund af andres konflikt. 

Hvis arbejdspladsen er ude af stand til at beskæftige en eller flere medlemmer på grund af andre løn-
modtageres konflikt og derfor må hjemsende disse, skal det ske med de berørte medlemmers individu-
elle opsigelsesvarsler. 

Undtagelse: 
Såfremt arbejdsgiverparterne som modtræk til strejke har varslet lockout, har de berørte medlemmer 
ikke krav på individuelt varsel. Det lockoutramte personale fratræder i overensstemmelse med lockout-
varslet (normalt en måned), og de stilles i det hele taget, som om de strejker. 

Konflikt og dagpenge 

Et medlem som er omfattet af konflikt, har ikke ret til dagpenge. Dette gælder også for et medlem, der 
er ansat på nedsat tid og får supplerende dagpenge.  

Et medlem anses for omfattet af konflikt, hvis:  

• Der er iværksat konflikt inden for det faglige område i medlemmets a-kasse, og medlemmet ved 

konfliktens start er ansat i en konfliktberørt virksomhed eller 

• Medlemmet er ansat i en konfliktberørt virksomhed ved konfliktens start, og medlemmets løn- og 
arbejdsvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald. 

Et medlem er omfattet af konflikt, selv om medlemmet (f.eks. på grund af sygefravær, arbejdsfordeling 
eller turnus) ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter.  

Derimod skal et medlem, som ikke er omfattet af de ovenfor nævnte betingelser, og som i henhold til 
overenskomst eller kutyme hjemsendes på grund af andre ansattes konflikt, ikke selv anses for omfat-
tet af konflikt. 

Ligeledes skal et medlem, som udfører arbejde på en konfliktberørt virksomhed, men som er ansat og 
lønnet af en anden arbejdsgiver, og som hjemsendes eller opsiges på grund af arbejdsmangel som 
følge af konflikten, heller ikke anses for omfattet af konflikt. Dette kan f.eks. dreje sig om en vikar ud-
sendt af et vikarbureau eller rengøringspersonale i et rengøringsselskab. Det er dog en betingelse, at 
medlemmets egen arbejdsgiver ikke selv er konfliktberørt. 

Et medlem der skal begynde i et nyt job på en konfliktramt virksomhed, efter at konflikten er trådt i 
kraft, anses ikke for omfattet af konflikt, da pågældende ikke var ansat i virksomheden ved starten af 
konflikten. 
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Et medlem er ikke ledigt som følge af konflikt, hvis det bliver dokumenteret, at ledigheden skyldes an-
dre forhold. I så fald er medlemmet dagpengeberettiget. Et medlem der ikke har ret til at få udbetalt 
dagpenge på grund af konflikt kan ikke opnå ret til dagpenge ved at lade sig overflytte til en anden a-
kasse. 

Konfliktkontingent 

HB vil forud for en eventuel konflikt – når en sådan vurderes at være en realitet – beslutte, hvorvidt der 
skal opkræves ekstra kontingent, jævnfør § 45. 

Konfliktramt arbejde 

Medlemmer må ikke påtage sig konfliktramt arbejde under en af forbundet iværksat strejke. Arbejds-
vægringen må først ske fra det tidspunkt, hvor strejken er iværksat. 

Konfliktunderstøttelsen 

Beløbet for fuldtidsmedlemmer er fastsat til max. dagpengesats som er 860 kr./dag 

For deltidsmedlemmer til og med 30 timer/uge er beløbet 573 kr./dag. 

Kontanthjælp 

Mister medlemmet sin indtægt fx løn, understøttelse, sygedagpenge og er han/hun ikke i stand til at 
forsørge sig selv eller sin familie kan der være ret til kontanthjælp.  

For at et medlem kan modtage kontanthjælp, forudsættes det, at alle betingelser for at modtage hjæl-
pen i er opfyldt. En arbejdskonflikt er en socialbegivenhed, hvad enten personen er direkte eller indi-
rekte inddraget i konflikten og det er uden betydning, om konflikten er overenskomststridig eller ej.  

For at få kontanthjælp må man ikke have en formue på over 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. hvis 
man er gift. Ligeledes vil der ske modregning af ægtefælles indtægt. 

Kommunen kan ikke anvise et konfliktramt arbejde til et medlem, der er ramt af en arbejdskonflikt, 
idet det offentlige forholder sig neutral i arbejdskonflikter. 

Ved udbetaling af kontanthjælp kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling af hjælpen. Gør 
kommunen det skal det oplyses ved udbetaling af hjælpen samt der skal gives en begrundelse for tilba-
gebetalingspligt. 

Kurser for tillidsvalgte 

Faglige kurser vil blive suspenderet, og udsat til efter konflikten er ophørt. Baggrunden for dette er, at 
tillidsvalgte er en vigtig del af konfliktberedskabet.  
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Kurser i arbejdstiden 

Der skelnes mellem kurser, som er påbegyndt, når konflikten bryder ud, og kurser, som er planlagt på-
begyndt, mens konflikten verserer. 

Påbegyndt kursus: 
Har et medlem påbegyndt et kursus forud for en konflikts iværksættelse, har pågældende principielt 
pligt til at afbryde kurset. Det kan dog lokalt aftales med de faglige organisationer, at medlemmet kan 
fortsætte kurset. Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset. 

Påbegyndelse af kursus under konflikten: 
Medlemmer kan ikke påbegynde et kursus, mens konflikten verserer. 

Ledige stillinger - besættelse af disse 

Der skelnes mellem, om stillingen er blevet besat før konflikten med henblik på tiltræden efter dens 
start, eller om stillingen søges besat under konflikten. 

Før konflikten: 
Hvis arbejdsgiveren før konflikten har indgået 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 om-
fattet af konflikten, såfremt pågældende er medlem af den konfliktramte organisation. 

Under konflikten: 
Stillinger, som ønskes besat under konflikten, vil normalt være blokaderamte og kan ikke besættes 
med medlemmer af de organisationer, der har varslet konflikt. 

Lønmodtagervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer 

Lønmodtagerrepræsentanter skal ikke deltage i bestyrelsesarbejde under strejke, idet ansættelsesfor-
holdet i princippet er afbrudt. Ved strejkens ophør genindtræder pågældende i bestyrelsen. 

Lønsedler 

Medlemmet skal ikke fremvise lønsedler for at få konfliktunderstøttelse, men skriver under på tro/love 
på konflikterklæringen. 

Løntilgodehavende 

Den løn, strejkende har til gode ved strejkens iværksættelse, kan først kræves udbetalt på normalt løn-
udbetalingstidspunkt, efter strejkens iværksættelse.  

Ved udbetaling af løn for den lønperiode, i hvilken strejken iværksættes, beregnes A-skatten i denne 
løn med fuldt fradrag for lønperioden minus et antal dagfradrag, svarende til antallet af kalender-dage 
fra første strejkedag og lønperioden ud. 
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Midlertidigt, tidsbegrænset og opgavebegrænset arbejde 

Medlemmer som er ansat til at varetage midlertidigt, tidsbegrænset eller opgavebegrænset arbejde, er 
omfattet af konflikten. 

Hvis en tids- eller opgavebegrænset ansættelse efter planen skal ophøre under konflikten, slutter an-
sættelsesforholdet som aftalt. 

Nye medlemmer - medlemskab under konflikt 

Forbundets love indeholder ikke bestemmelser, der generelt forhindrer optagelse af uorganiserede på 
konfliktramte virksomheder som medlemmer. 

Nye medlemmer, der bliver overflyttet fra et andet LO-forbund eller en anden anerkendt hovedorgani-
sation, vil kunne få konfliktunderstøttelse fra første dag. 

Omsorgsdage 

Der skelnes mellem omsorgsdage, som er påbegyndt før konflikten, og omsorgsdage, som er planlagt 
påbegyndt under konflikten. 

Påbegyndte omsorgsdage: 
Er omsorgsdagene påbegyndt inden konflikten, kan de afholdes som hidtil. Med hensyn til løn mv. stil-
les medlemmet ligesom de medlemmer, der er omfattet af konflikten, det vil sige, at der ikke kan ud-
betales løn, efter at konflikten er trådt i kraft. 

Under konflikten: 
Omsorgsdage kan ikke - uanset om de er aftalt tidligere – påbegyndes under konflikt. 

Opsigelse fra arbejdsgiverens side 

Der skelnes mellem opsigelse før en konflikt og opsigelse under en konflikt. 

Før konflikten: 
En arbejdsgiver kan opsige en medarbejder med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selv om en 
del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden. 

Under konflikten: 
Også under en konflikt kan en arbejdsgiver opsige medlemmer. Det skal ligeledes ske med sædvanligt 
varsel og på sædvanlige vilkår. Heraf følger blandt andet, at der skal foreligge tvingende årsager ved 
afskedigelse af en tillidsrepræsentant eller anden medarbejderrepræsentant, der er omfattet af den 
særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse. 

Under en overenskomstmæssig konflikt er det ikke lovligt at opsige medlemmer med den begrundelse, 
at der er konflikt. Det gælder, selv om medlemmerne er ansat tids- eller opgavebegrænset. 
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Opsigelse fra medlemmets side 

Der skelnes mellem opsigelse før en konflikt og opsigelse under en konflikt. 

Før konflikten: 
Hvis et medlem har sagt sin stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. 
Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver medlemmet, hvis pågældende er medlem af den 
konfliktende organisation, omfattet af konflikten på samme måde som andre medlemmer. 

Under konflikten: 
Hvis en medarbejder siger sin stilling op under en konflikt, skal det ske med sædvanligt varsel og på 
sædvanlige vilkår. 

Orlov, bortset fra barselsorlov 

Der skelnes mellem orlov mv., som er påbegyndt inden konflikten, og orlov, som ønskes påbegyndt un-
der konflikten. Endvidere skelnes der mellem orlov mv. med og uden løn. 

Påbegyndt orlov: 
Påbegyndt orlov kan fortsættes under en konflikt. Medlemmer på orlovsydelse vil fortsat modtage 
ydelsen fra deres A-kasse, mens medlemmer som har orlov med løn, ikke får udbetalt løn under kon-
flikten. 

Ikke-påbegyndt orlov: 
Orlov kan ikke påbegyndes under konflikt. 

Ophør af orlov under konflikten: 
Såfremt orlovsperioden ophører under konflikten, har medlemmet pligt til at vende tilbage til arbejds-
pladsen og bliver hermed omfattet af konflikten. Det gælder, uanset om medlemmet havde orlov med 
eller uden løn. 

Pensionister i konflikt 

Medlemmer der er fyldt 65 år, som er pensionister, der har arbejde og som betaler fuldt forbundskon-
tingent har ret til konfliktunderstøttelse.  

Prøveansatte 

Konflikten omfatter også medlemmer ansat på prøve. Ved genoptagelse af arbejdet efter strejkens op-
hør forlænges prøvetiden med det antal dage, strejken har varet. 

Strejkebrydere 

Strejkebryder er enhver: 

• Der har taget arbejde under en arbejdsstandsning 

• Der har fortsat arbejdet under en arbejdsstandsning 

• Der har udmeldt sig af sin organisation for at arbejde under en arbejdsstandsning    



 

24 

 

Det er uden betydning, om arbejdsstandsningen er iværksat af forbundet eller af en anden faglig orga-
nisation. 

Strejkeunderstøttelse 

Det er efter forbundets love § 62 en betingelse for at modtage strejkeunderstøttelse, at pågældende er 
indmeldt 1 måned før overenskomstens ordinære udløb. 

Medlemmer der er indmeldt under konflikten, vil ikke kunne oppebære strejkeunderstøttelse under 
strejken. 

Ved overflytning fra et andet forbund, der er anerkendt af hovedbestyrelsen, kan der udbetales strej-
keunderstøttelse. Dette kan også ske til medlemmer, som ikke har haft mulighed for medlemskab inde 
for tidsgrænsen. 

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte  

Der må ikke udbetales SVU til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt.  

Hvis medlemmet skal starte på uddannelsen med SVU samme dag som konflikten bryder ud, anses 
medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til SVU, så længe konflikten løber. 

Retten til SVU bevares dog, hvis medlemmet er startet på uddannelse med SVU forud for konfliktens 
begyndelse.  

Et medlem som er beskæftiget på en konfliktramt virksomhed, og som deltager i et kursus med SVU 
med fuld løn på tidspunktet for konfliktens start, kan give besked om, at SVU’en fremover skal udbeta-
les til personens NemKonto, hvis arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn på grund af konflikten. 

Sygedagpenge ved strejke 

Når en strejke iværksættes, er der ikke længere ret til løn under sygdom eller sygedagpenge fra ar-
bejdsgiveren. Dette gælder, uanset om der er tale om en overenskomstmæssig eller overenskomststri-
dig strejke 

Afhængig af strejkens varighed kan medlemmet have ret til dagpenge fra arbejdsgiveren, når strejken 
ophører. 

Overenskomstmæssig strejke 
Er medlemmet sygemeldt før strejken iværksættes, har medlemmet ret til dagpenge fra kommunen 
under strejken. Hvis strejken er kortvarig, og ophører inden arbejdsgiverperiodens udløb (30 dage), kan 
arbejdsgiverens dagpengeforpligtelse genopstå - I så fald ophører dagpengene fra kommunen på tids-
punktet for strejkens ophør.  
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Overenskomststridig strejke 
Ved overenskomststridig strejke gælder der andre regler. Hvis medlemmet har været sygemeldt 
mindst 30 dage før strejken blev iværksat, har medlemmet ret til dagpenge fra kommunen indtil rask-
melding.  

Hvis medlemmet har været sygemeldt i mindre end 30 dage før konflikten blev iværksat, har medlem-
met ikke ret til dagpenge fra kommunen så længe strejken varer. Der kan i stedet søges kontanthjælp. 

Når strejken ophører, har medlemmet igen ret til dagpenge enten fra arbejdsgiveren eller fra kommu-
nen. Hvem der har dagpengepligten afhænger af om arbejdsgiverperioden (30 dage) er udløbet, og af 
om medlemmet er genansat efter strejken. Herudover er det en betingelse af beskæftigelseskravet er 
opfyldt.  

Hvis medlemmet genansættes efter strejkens ophør, og arbejdsgiverperioden ikke er udløbet på det 
tidspunkt, skal arbejdsgiveren udbetale for de resterende dage af arbejdsgiverperioden. Det forudsæt-
ter dog, at medlemmet sygemelder sig på ny til arbejdsgiveren. 

Arbejdsgiveren har kun dagpengeforpligtelsen i de dage, efter strejkens ophør, der ligger inden for 30 
kalenderdage efter første hele fraværsdag i den oprindelige sygeperiode. 

Hvis pågældende genansættes hos en arbejdsgiver, men strejken først er ophørt efter 30 kalenderdage 
fra første hele fraværsdag, udbetales dagpengene fortsat fra kommunen. 

Hvis pågældende ikke genansættes, udbetales dagpengene fortsat fra kommunen. 

Sygedagpenge ved lockout 

Er der tale om en overenskomstmæssig lockout har medlemmet ikke ret til dagpenge, hverken fra ar-
bejdsgiveren eller kommunen. I stedet kan der søges kontanthjælp. 

Er der tale om en overenskomststridig lockout får det ingen betydning for sygedagpengeudbetalingen.  
Arbejdsretlig afbrydes ansættelsesforholdet ikke, hvorfor dagpengesagen skal behandles som ellers. 
Lønmodtageren har altså ret til dagpenge fra arbejdsgiveren, uanset lockouten. Retten gælder i hele 
arbejdsgiverperioden. Dvs. i 30 dage fra 1. hele fraværsdag.  

Hvis arbejdsgiveren nægter at udbetale dagpenge i lockoutperioden, kan kommunen udbetale forskud 
på dagpengene. I de tilfælde, hvor medlemmet ikke opfylder beskæftigelseskravet i forhold til arbejds-
giveren, har medlemmet ret til dagpenge fra kommunen - dog forudsat at beskæftigelseskravet er op-
fyldt i forhold til kommunen. 

Arbejdsretlig ophører et ansættelsesforhold ved overenskomstmæssig lockout. Hvorvidt der er dag-
pengeret fra enten arbejdsgiveren eller fra kommunen efter ophøret af lockouten, afhænger derfor af, 
om medlemmet genansættes efter lockouten.  

Hvis medlemmet fortsat er syg efter lockoutens udløb OG genansættes, har arbejdsgiveren dagpenge-
forpligtelsen, hvis medlemmet i øvrigt opfylder beskæftigelseskravet i henhold til genansættelsesreg-
len  
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Første arbejdsdag efter lockouten betragtes som 1. hele fraværsdag, og arbejdsgiverperioden er såle-
des 30 kalenderdage fra 1. dag efter ophøret af lockouten. Medlemmet skal dog anmelder fraværet 
rettidigt til arbejdsgiveren.  

Hvis medlemmet ikke genansættes er det ret til dagpenge fra kommunen, hvis beskæftigelseskravet i 
øvrigt er opfyldt - og anmeldelsesreglerne overholdt.  

Sympatikonflikt 

Begreb: 
Ved en sympatikonflikt forstås en konflikt, der iværksættes for at støtte parterne i en arbejdskonflikt 
på et andet overenskomstområde. Sympatikonflikt kan iværksættes både af den organisation, som har 
iværksat hovedkonflikten, og af en anden organisation. 

Betingelser: 
Som udgangspunkt kan sympatikonflikt iværksættes, når følgende betingelser er opfyldt: 

1. Hovedkonflikten er lovlig 

2. Hovedkonflikten skal være iværksat 

3. Når sympatikonflikten er varslet efter reglerne i den pågældende hovedaftale (varslet vil oftest være 
en måned) 

4. Sympatikonflikten er egnet til at påvirke hovedkonfliktens udfald 

Spørgsmålet om en sympatikonflikts lovlighed afgøres af Arbejdsretten. 

Søgnehelligdagsbetaling 

A) Der udbetales ikke forskud på søgnehelligdagsbetaling, hvis en medarbejder, fordi pågældende er 
omfattet af en konflikt, ikke er i arbejde dagen før søgnehelligdagen, dagen efter søgnehelligdagen el-
ler begge dage. 

B) Der udbetales konfliktunderstøttelse på søgnehelligdage 

Tjenestemænd 

Tjenestemænd deltager ikke i konflikten. 

Under konflikten fortsætter tjenestemænd derfor med at udføre det arbejde, de normalt udfører. 
Nægter en tjenestemand dette, vil der normalt være tale om en tjenesteforseelse med deraf følgende 
mulighed for sanktion 

Unge under 18 år 

Medlemmer som er under 18 år er omfattet af konflikten, hvis de er omfattet af den opsagte kollektive 
overenskomst. 
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Uorganiserede og fejlorganiserede 

Begreb: 
Uorganiserede medlemmer defineres i denne sammenhæng som medlemmer, der ikke er medlem af 
en forhandlingsberettiget organisation. Disse er derfor heller ikke omfattet af en eventuel konflikt. 

Problemstilling: 
Hvis en arbejdsplads - fx fordi konflikten har medført, at der mangler forsyninger - må afskedige eller 
hjemsende uorganiserede medlemmer, skal det ske med de varsler, som er angivet i de relevante over-
enskomster eller ansættelseskontrakter. 

VEU godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

Der må ikke udbetales VEU godtgørelse til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig kon-
flikt.  

Hvis medlemmet skal starte på uddannelse med VEU godtgørelse samme dag, som konflikten bryder 
ud, anses medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til VEU godtgørelse, så længe kon-
flikten løber. 

Et medlem der er startet på en uddannelse, der berettiger til VEU godtgørelse, forud for konfliktens 
begyndelse, kan dog gennemføre uddannelsen med ret til VEU godtgørelse. 

Virksomhedsoverdragelse 

Hvis en virksomhed overdrages under en lovlig konflikt, og medlemmerne genansættes ved dens ophør 
- fx fordi der er aftalt en fortrædigelsesklausul - gælder lov om virksomhedsoverdragelse fra ophøret. 
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Bilag - Orientering om de første dage i en eventuel konflikt 

Når der skal iværksættes en konflikt, er der en række praktiske forhold, der skal iagttages. 

Medlemmer der bliver berørt af konflikten, skal ikke gøre fremmøde på arbejde fra starten af konflikt-
døgnet kl. 00.00. I praksis skal medlemmer, der møder op dagen før kl. 22.00 gøre arbejdet færdigt. 
Men medlemmer der møder f.eks. kl. 02.00 i konfliktdøgnet skal ikke møde på arbejde. 

Bliver konflikten en realitet så er her de første trin 

1. Konfliktberedskab. Afdelingerne skal allerede nu overveje et konfliktberedskab, så en even-

tuel konflikt kan blive effektiv. 

En konflikt er et vigtigt redskab i arbejdskampen. Afdelingerne skal udarbejde en plan, hvor med-
lemmerne aktivt bliver brugt til fx at blokere konfliktramte virksomheder. 

2. Forbundet trækker data på medlemmer, der har en faggruppe, der er omfattet af konflikten. 

Dette udsendes på lister til afdelingerne straks efter konflikten er en realitet. 

Det er op til afdelingerne at gennemgå de lister, som fremsendes til afdelingerne på mail.  

Medlemmer der er på arbejdspladser med tiltrædelse- eller lokaloverenskomster skal ikke i kon-
flikt. Det kan ikke udelukkes, at disse medlemmer vil modtage et varslings-og fremmødebrev, da en 
sortering i CRM ikke altid er mulig. Det fremgår af varslings- og fremmødebrevet, at medlemmerne 
skal kontakte afdelingen, hvis de er i tvivl. 

3. Varslings- og fremmødebrev. Afdelingerne vil modtage en skabelon, hvor I skal indskrive 

fremmøde dato, tidspunkt og mødested. 

Forbundet fremsender afdelingens varslings- og fremmødebrev til medlemmer på SMS og mail. 
Medlemmer uden elektroniske adresser vil modtage varslings- og fremmødebrevet med posten. 

4. Mail, SMS og brev til medlemmerne. 

4a: Alle medlemmer skal gøre fremmøde i afdelingen én af de første dage i konfliktugen. 
Det er op til afdelingerne, at få tilrettelagt mødested og mødetidspunkt. Medlemmerne skal lade 
sig registrere. Ved fremmøde skal afdelingen oprette en konfliktbevilling på det enkelte medlem. 
Vejledning til ”Konfliktsystemet” (oprettelse af konfliktbevilling) ligger på 3Fi under 
Sekretariater -> Hovedkassererkontoret -> Information og vejledninger -> HKK Vejledninger -> Diverse 

4b: Når medlemmet ved fremmøde har fået tilknyttet en konfliktbevilling, vil der dannes et kon-
fliktkort for 2 uger ad gangen. Konfliktkortet bliver lagt på Mit3F fredag kl. 00.01 i anden uge. Her-
efter skal medlemmet udfylde og indsende konfliktkortet. Kortet vil være tilgængeligt i en periode 
på 3 måneder. Udbetaling af konfliktunderstøttelse vil foregå hver uge, med kørsel om onsdagen, 
herefter vil pengene være til disposition 3 bankdage senere på medlemmets Nemkonto. 

A-kassens 65% regel. 

Hvis 65% af forbundets/a-kassens medlemmer er berørt af en konflikt, så stopper dagpengeudbeta-
lingen og ledige over går til konfliktunderstøttelse. Der vil tilgå afdelingerne mere information om 
dette senere. 

http://www.3fi.dk/Sekretariater/Kassererkontor/Information%20og%20vejledninger/HKK%20Vejledninger.aspx#div

