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Indledning: Hvorfor omlægning af tillæg i lokalaftaler til individuelle tillæg? 

Som arbejdsgiverorganisation har BL i mange år forhandlet den almene sektors landsdækken-
de overenskomster, og de enkelte boligorganisationer har ofte suppleret de landsdækkende 
overenskomster med en lokalaftale, hvilket kan være hensigtsmæssigt for den enkelte 
arbejdsplads. 

Som udgangspunkt er BL´s landsdækkende overenskomster normallønsoverenskomster. Det 
vil sige, at hele lønrammen, og dermed de samlede omkostninger for den enkelte overens-
komst, bliver forhandlet centralt. Dette er i modsætning til minimallønsoverenskomster, hvor 
der aftales en minimallønssats, mens øvrige stigninger i løn, tillæg m.m. efterfølgende bliver 
forhandlet lokalt. 

Derfor er det også hensigtsmæssigt, at lønelementer relaterer sig til de landsdækkende 
overenskomster. Ved dette års overenskomstforhandlinger blev det derfor aftalt med vores 
forhandlingsparter, at boligorganisationerne i samarbejde med de faglige organisationer sigter 
efter at omlægge lønelementerne m.v. i lokalaftalerne til individuelle løntillæg m.v. 
Arbejdsgiverfunktionen i BL kan bistå lokalt, hvis det findes nødvendigt.  

Hovedsigtet er, at lønelementer m.v. i lokalaftalerne bevares for de nuværende medarbejdere, 
men de ikke kommer til at omfatter nyansatte. 

Det fremgår således af protokollaterne til overenskomsterne, at: 

Boligorganisationer der ønsker at kapitalisere lønelementer i lokalaftaler, der ikke er omfattet af 
overenskomsten, kan rette henvendelse til den lokale tillidsrepræsentant, eller den lokale fagforening for 
nærmere drøftelse/aftale. Lønelementer, der kapitaliseres, gøres til individuelle uopsigelige regulerede 
tillæg, og aftale herom skal fremgå af tillæg til ansættelsesbevis.  
 
Lønelementerne defineres således:  
- Løntillæg, der fremgår af lokalaftaler, der ligger udover overenskomsten  
- Ferietillæg (udover 3 %) – medmindre det er frit valg  
- Feriegodtgørelse (udover 12,5 %)  
- Fratrædelsesgodtgørelse udover funktionærlovens bestemmelser  
- Overarbejdsbestemmelser, der ligger udover overenskomstens bestemmelser. 
 

Hovedprincippet er således, at de nuværende medarbejdere ikke må berøres lønmæssigt af 
denne omlægning af lokalaftaler. Har en medarbejder et reguleret tillæg i medfør af en lokal-
aftale, skal vedkommende også fremover have dette regulerede tillæg men ikke som en del af 
en lokalaftale, men derimod som et individuelt uopsigeligt reguleret tillæg, der fremgår af 
ansættelsesbeviset. 

Denne vejledning vil gennemgå hvilke elementer, der med fordel kan omlægges til individuelle 
løntillæg m.v., og hvorledes disse tillæg m.m. kan beregnes og implementeres. Der vil 
endvidere blive beskrevet en forhandlingsproces for de lokale forhandlinger. 

BL håber, at denne indsats med at omlægge løndele m.v. i lokalaftalerne til individuelle 
uopsigelige tillæg er tilendebragt ved afslutningen af denne overenskomstperiode i 2020.  
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Hvilke elementer i lokalaftaler kan omlægges til individuelle tillæg? 

Som udgangspunkt omhandler det alene tillæg, som den enkelte boligorganisation gennem 
årene selv har forhandlet, og det er således forbedringer, der ligger ud over de gængse satser 
i de landsdækkende overenskomster. 

De primære elementer i en lokalaftale, som kan være oplagte at udmønte værdien af, er 
følgende: 

• Kollektive tillæg = tillæg, der dækker medarbejdere i en personalegruppe 
• Tillæg, som ikke længere er relevante 
• Ferietillæg, der er højere end overenskomsten 
• Feriegodtgørelse, der er højere end overenskomsten 
• Ekstraordinære fridage udover overenskomsten 

 

Hvilke elementer kan/bør ikke omlægges til individuelle tillæg? 

Overenskomsten for ejendomsservice 2017-20 mellem BL og ESL har to typer tillæg, som 
udspringer af selve overenskomsten, og som kan forefindes i lokalaftaler: 

• Personligt ureguleret tillæg 
• Decentrale lønsumstillæg 

Ovennævnte tillæg skal ikke omlægges til individuelle tillæg, da disse indgår som en integreret 
del af ejendomsfunktionæroverenskomsten og er derfor ikke tillæg, der direkte udspringer af 
en lokalaftale. 
 

Krav til omlægning til individuelle tillæg m.m. 

De tillæg m.m., som de lokale parter når til enighed omkring skal omlægges, bliver konver-
teret til individuelle uopsigelige tillæg til nuværende medarbejdere. Tillæggene bortfalder 
således først ved den ansattes fratræden.  

Det vigtige og centrale i forbindelse med en omlægning til individuelle tillæg er, at 
den nuværende medarbejder beholder vedkommendes nuværende lønforhold. 

Når de kollektive elementer i lokalaftalerne omlægges til individuelle tillæg, kan det ske på 
flere forskellige måder, der alle betyder, at medarbejderen beholder de nuværende lønforhold: 
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Skema 1. Omlægning af lokalaftaler 

Del af nuværende 
lokalaftale 

Omlægning til individuelt tillæg 

Løndel Det er vigtigt at være opmærksom på, om løndelen står alene 
eller er pensions- og/eller feriepengeberettiget. Der er tre 
almindelige situationer:  
 

• Løndelen er hverken pensions- eller feriepenge 
berettiget.  
Hvis det aftales, at den fremover skal være både 
pensions- og feriepengeberettiget, så kan der foretages 
en omregning som i eksempel 1 (se side 8).  

• Løndelen er feriepengeberettiget, men ikke 
pensionsberettiget.  
Hvis det aftales, at den fremover skal være både 
pensions- og feriepengeberettiget, så kan der foretages 
en omregning som i eksempel 2 (se side 9).  

• Løndelen er pensionsberettiget, men ikke 
feriepengeberettiget.  
Hvis det aftales, at den fremover skal være både 
pensions- og feriepengeberettiget, så kan der foretages 
en omregning som i eksempel 3 (se side 10).  

 
Hvis løndelen i dag reguleres, så skal det ved omlægningen 
sikres, at den fortsat fremover er reguleret på samme vis. Hvis 
løndelen i dag ikke reguleres, så skal den heller ikke fremover 
reguleres.  
 

Ferietillæg I lokalaftalen er et ekstra ferietillæg. Det ekstra ferietillæg kan 
blot aftales ændret til et individuelt ekstra ferietillæg for de 
nuværende ansatte. Men det kan også aftales at nedsætte 
ferietillægget til niveauet i overenskomsten, i så fald skal 
lønnen øges, så der økonomisk kompenseres. I eksempel 4 (se 
side 11) regnes på et pensionsgivende ferietillæg på 4 % i 
lokalaftalen, der nedsættes til 3 %. 
 

Ekstra pensionsbidrag i 
lokalaftalen 

I lokalaftalen er et ekstra arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. 
Det ekstra pensionsbidrag kan blot aftales ændret til et 
individuelt pensionsbidrag for de nuværende ansatte. Men det 
kan også aftales nedsat til pensionsbidraget i overenskomsten, 
og der kompenseres lønmæssigt. I eksempel 5 (se side 12) 
regnes på et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 17 % i 
lokalaftalen, der ønskes nedsat til eksempelvis 10 % som i den 
relevante landsoverenskomst. 
 

Ekstra fridage I lokalaftalen indgår der ekstra arbejdsgiverbetalte fridage. 
Disse kan blot aftales ændret til individuelle fridage for 
nuværende ansatte. Men det kan også aftales, at de ekstra 
fridage fjernes og erstattes af en kompenserende lønforhøjelse. 
Her er den gængse regel, at en fridag svarer til en 0,5 pct. 
lønforhøjelse, der er pensionsgivende og feriepengeberettiget.  
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Forhandlingsprocessen ved omlægning af lokalaftaler 2017-20 

Her er skitseret et muligt forhandlingsforløb: 

• Den enkelte boligorganisation danner sig først et overblik over den enkelte 
lokalaftale og vurderer, om der findes tillæg m.m., der rettelig bør omlægges 
til individuelle tillæg.  

• Boligorganisationens ledelse udarbejder et forhandlingsoplæg og indkalder de 
respektive (lokale) fagforeninger til forhandling. 

• Hvis parterne bliver enige, vil omlægningen skulle udmøntes som uopsigelige 
individuelle tillæg til de nuværende medarbejdere. 

• Det er vigtigt, at der forhandles en dato, hvorfra udmøntningen er gældende, 
således at nyansatte medarbejdere ikke har krav på de kapitaliserede tillæg 
efter denne dato. 

• Processen bør senest være tilendebragt med udgangen af overenskomstpe-
rioden – det vil sige ultimo februar eller marts 2020. 

• Hvis der opstår uenighed under de lokale forhandlinger, kontaktes BL´s 
arbejdsgiverfunktion på tlf. 3376 2041/8733 1064 eller mobilnr. 2888 
1945/5373 1558. Mailadresserne er kka@bl.dk og lsc@bl.dk. 

 

Lokalaftalers opsigelse 

Den eneste af de landsdækkende overenskomster, hvor lokalaftaler er omtalt og reguleret, er 
Overenskomst for ejendomsservice mellem BL og ESL, jf. §§ 26, stk. 2 og 3. Her løber 
lokalaftalen parallelt med hovedoverenskomsten, og en eksisterende lokalaftale fortsætter 
indtil en ny bliver aftalt. 

For de andre landsdækkende overenskomster er der ingen bestemmelser om lokalaftaler. Det 
vil sige, at opsigelse af lokalaftaler tilknyttet disse overenskomster afgøres af, hvilken 
formulering boligorganisationen og den respektive lokale forhandlingspart har skrevet ind. 

Som udgangspunkt er der ofte tale om to typer formuleringer: 

”Lokalaftalen ophører pr. d.d.-mm-år med 3 måneders varsel, men fortsætter indtil ny 
lokalaftale er gældende”.  

Det betyder, at en sådan formulering har samme retsvirkning som formuleringen i Overens-
komst for ejendomsservice – med andre ord gælder lokalaftalen, indtil der er opnået enighed 
om en ny lokalaftale.  

En anden type formulering kan være følgende: 

Aftalen træder i kraft den d.d.-mm-år og erstatter den hidtil gældende lokalaftale. Aftalens 
løbetid følger overenskomsten og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til d.d.-
mm-år, dog tidligst den d.d.-mm-år.  

Men ovennævnte formulering kan lokalaftalen opsiges uden genforhandling, og arbejdsgiveren 
(boligorganisationen) kan opsige aftalen. 

mailto:kka@bl.dk
mailto:lsc@bl.dk
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Lønseddel og aftalt omlægning af lokalaftaler til uopsigelige individuelle 
løndele  

Det er hensigtsmæssigt, at aftalte omlægninger af elementer af lokalaftaler til individuelle 
uopsigelige overenskomstelementer og/eller løntillæg fremgår klart af lønsedlerne.  

 

Fremtidige lokalaftaler 

Fremadrettet bør lokalaftaler alene indeholde bestemmelser om arbejdstid, arbejdstøj, 
personalepolitiske ordninger som sundhedsordninger m.v. Løntillæg udmøntes således 
fremover som individuelle tillæg - f.eks. i medarbejderens ansættelseskontrakt. 

 



 

Bilag 1: Eksempler på omlægning af tillæg m.m. i en lokalaftale 

 

Som tidligere nævnt kan omlægningerne/kapitalisering af tillæg i lokalaftalerne til individuelle 
tillæg enten aftales som videreførelse af løndelene hos de nuværende medarbejdere eller som 
en konvertering, hvor et ekstra lønelement, feriepenge og/eller pensionsbidrag ud over det 
aftalte i overenskomsterne konverteres til individuelle uopsigelige feriepengeberettigede og 
pensionsgivende løntillæg. I dette bilag er præsenteret en række beregningseksempler, som 
der også er refereret til ovenfor i skema 1.  

 

 

Eksempel 1: Kollektivt ikke-pensionsgivende og ikke-ferieberettiget løntillæg 
 

I den nuværende lokalaftale findes et kollektivt ikke-pensionsgivende løntillæg på 100 kr. om 
måneden. Tillægget er ikke ferieberettiget i aftalen.  

Tillægget omlægges efterfølgende til et individuelt og pensionsgivende tillæg, der er 
uopsigeligt indtil medarbejderen fratræder. 

Beregningsfaktor:100/113,3 = 88,26 
 

 Lønelement i 
lokalaftale.  

 Nyt individuelt 
løntillæg, der er 
feriepenge- og 
pensionsberettiget 

Løn i kr. 100,00 Løn i kr.   88,26 
Ferietillæg (3 %)      Ferietillæg (3 %)     2,65 
Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (10 
%) 

   Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag 
(10 %) 

    9,09 

I alt 100,00 I alt 100,00 
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Eksempel 2: Kollektivt ikke-pensionsgivende, men ferieberettigede løntillæg 
 

I den nuværende lokalaftale findes et kollektivt ikke-pensionsgivende løntillæg på 100 kr. om 
måneden. Tillægget er ferietillægsberettiget. 

Tillægget kapitaliseres til et individuelt, reguleret og pensionsgivende tillæg, der er uopsigeligt 
indtil medarbejderen fratræder. 

Beregningsfaktor:103/113,3 = 90,91 
 

 Lønelement i 
lokalaftale.  

 Nyt individuelt 
løntillæg, der er 
feriepenge- og 
pensionsberettiget 

Løn i kr. 100,00 Løn i kr.   90,91 
Ferietillæg (3 %)    3,00 Ferietillæg (3 %)     2,73 
Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (10 
%) 

  Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag 
(10 %) 

    9,36 

I alt 103,00 I alt 103,00 
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Eksempel 3:  Kollektivt pensionsgivende, men ikke-ferieberettigede løntillæg 
 

I den nuværende lokalaftale findes et kollektivt ikke-pensionsgivende løntillæg på 100 kr. om 
måneden. Tillægget er ferietillægsberettiget. 

Tillægget kapitaliseres til et individuelt, reguleret og pensionsgivende tillæg, der er uopsigeligt 
indtil medarbejderen fratræder. 

Beregningsfaktor:103/113,3 = 90,91 
 

 Lønelement i 
lokalaftale.  

 Nyt individuelt 
løntillæg, der er 
feriepenge- og 
pensionsberettiget 

Løn i kr. 100,00 Løn i kr.   97,35 
Ferietillæg (3 %)    0 Ferietillæg (3 %)     2,92 
Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (10 %) 

 10,00 Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (10 %) 

    9,73 

I alt 110,00 I alt 110,00 
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Eksempel 4: Pensionsgivende ferietillæg på 4 % i lokalaftalen nedsættes til 3 % 
 

I den nuværende lokalaftale er aftalt et pensionsgivende ferietillæg på 4 %, som boligorgani-
sationen ønsker nedsat til 3 %. 

Ferietillægget på 4 % ligger over de landsdækkende overenskomster, der for HK, Faglig Puls 
og AC er på 3 % og for ESL og 3F er på 2.5 %.  

Det vil sige, at det alene er værdien af 1 og 1,5 %, der skal kapitaliseres til et pensionsgivende 
personligt reguleret tillæg, der er uopsigeligt indtil medarbejderen fratræder. 

Her er et omregningseksempel, hvor ferietillægget nedsættes fremadrettet fra 4 til 3 %. 

Beregningsfaktor: 117,52/116,39 = 100,97 
 

 Lønelement i 
lokalaftale.  

 Nyt individuelt 
løntillæg, der er 
feriepenge- og 
pensionsberettiget 

Løn i kr. 100,00 Løn i kr. 100,97 
Ferietillæg (4 %)     4,00 Ferietillæg (3 %)     3,03 
Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (13 %) 

  13,52 Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (13 %) 

  13,52 

I alt 117,52 I alt 117,52 
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Eksempel 5:  Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 17 % i lokalaftalen, der ønskes 
nedsat til eksempelvis 10 % som i den relevante landsoverenskomst 
 

I den nuværende lokalaftale er aftalt et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 17 %, som 
boligorganisationen ønsker nedsat til 10 %. 

Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag på 17 % ligger over de landsdækkende overenskom-
ster, der for HK, Faglig Puls og AC er på henholdsvis 13, 10 og 12 % og for ESL og 3F er det 
arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag på 11 %.  

Det vil sige, at det alene er forskellen mellem lokalaftalens bidrag og den landsdækkende 
overenskomst, der skal kapitaliseres til et pensionsgivende personligt reguleret tillæg, der er 
uopsigeligt indtil medarbejderen fratræder. 

Her er et omregningseksempel, hvor det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag nedsættes 
fremadrettet fra 17 % til 10 %. 

Beregningsfaktor: 120,51/113,30 = 106,36 
 

 Lønelement i 
lokalaftale. 

 Nyt individuelt løn-
tillæg, der er 
feriepenge- og 
pensionsberettiget 

Løn i kr. 100,00 Løn i kr. 106,36 
Ferietillæg (3 %)     3,00 Ferietillæg (3 %)     3,19 
Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (17 %) 

  17,51 Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (10 %) 

  10,96 

I alt 120,51 I alt 120,51 
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Eksempel 6: Kapitalisering af ekstraordinære fridage i lokalaftale 
 

Hvis boligorganisationen ønsker at konvertere ekstraordinære fridage i lokalaftalen til løn for 
nuværende medarbejdere.  

Når fridagene er indskrevet i en lokalaftale, er der ingen tvivl om, hvad der gælder, men 
boligorganisationen skal være opmærksom på, at hvis der er tale om kutymefridage, hvilket er 
fridage, som reelt ikke er skriftligt eller mundtligt aftalt, men nogle fridage, som medarbej-
derne automatisk blot tager, skal disse kutymefridage opsiges normalt med 3 måneders 
varsel. 

Nedenunder er vist et eksempel, hvor boligorganisationen ønsker at konvertere 1 aftalt fridag 
til løn for de nuværende medarbejdere, således at nyansatte efter en aftalt dato er udelukket 
for at benytte fridagen. En fridag har en værdi på 0,5 %. 

 Element i lokalaftale. Nyt individuelt 
løntillæg, der er 
feriepenge- og 
pensionsberettiget 

Løn i kr. Medarbejderen har i lokalaftalen en 
ekstra fridag.  
En fridag svarer til 0,5 % af lønnen. 
Her forudsættes en løn på 300.000 kr. 
om året eksklusive ferietillæg og 
arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. 

1.500,00 
Ferietillæg (3 %) 45,00 
Arbejdsgiverbetalt 
pensionsbidrag (10 %) 

150,00 

I alt 1.695,00 
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