
       LOKALAFTALER 
 
Hvad er en lokalaftale? 
Lokalaftaler indgås mellem den enkelte boligorganisation og det pågældende for-

bunds/fagforenings lokalafdeling eller tillidsrepræsentanten. Det vil sige, at der kan 
være flere lokalaftaler alt efter, hvor mange personalegrupper, der findes i den 

respektive boligorganisation.  
 
Hvem forhandler en lokalaftale for boligorganisationen? 

Det er hverken normalt eller tilrådeligt, at en bestyrelse tager sig af – eller blander sig 
i – indgåelse af lokalaftaler. Det er som udgangspunkt alene en opgave for boligorga-

nisationens forretningsfører/direktør, der er forpligtet til at forhandle lokalaftaler.  
 
Det skal endvidere præciseres, at boligorganisationens forretningsfører-/direktør 

aldrig er omfattet af nogen overenskomst eller lokalaftale, men alene den 
ansættelseskontrakt, som er indgået med boligorganisationens bestyrelse. 

 
Det er dog normalt, at forretningsføreren/direktøren fremlægger resultatet af lokal-
forhandlingen for bestyrelsen, og den administrative leder kan også vælge at holde 

bestyrelsen orienteret gennem hele det lokale forhandlingsforløb, hvilket BL anbefaler. 
 

Hvad indeholder en lokalaftale? 
Lokalaftaler supplerer eller fraviger ofte det enkelte områdes hovedoverenskomst, 
men lokalaftalen skal altid opfylde overenskomstens mindstekrav. 

 
I den almene sektor har vi 5 landsdækkende overenskomster for følgende personale-

grupper: 
 Ejendomsfunktionærerne (ESL) 
 Gartnere (3F) 

 Inspektører (Faglig Puls) 
 Administrative ansatte (HK) 

 Akademikere (Djøf, DM m.m.) 
 

En lokalaftale kan eksempelvis indeholde følgende: 
 

 Præcisering af arbejdstid 

 Sne og glatførevagt 
 Tilkald uden for normal arbejdstid 

 Regler for afspadsering 
 Særlige tillæg, der udmøntes udover hovedoverenskomstens tillæg 
 Særlige fratrædelsesgodtgørelser 

 
Vi anbefaler ydermere, at boligorganisationen skal være forsigtigt med at indgå lokal-

aftaler, der økonomisk fraviger betydelig fra landsoverenskomstens omkostnings-
ramme – uagtet at boligorganisationen har økonomisk mulighed herfor. BL har 
konstateret ved at analysere sektorens lønstatistik, at de lokale forhandlinger ofte 

bidrager til i betydelig omfang at forhøje de samlede lønomkostninger for vores 
personalegrupper, hvilket som udgangspunkt ikke er ønskværdigt, når der sammen-

lignes med tilsvarende personalegrupper på det øvrige arbejdsmarked. 



 
Det er bl.a. hensigten, at der med BL´s landsdækkende overenskomster skal ske en 

tilpasning til det øvrige arbejdsmarked, og at boligorganisationerne indbyrdes skal 
”følges ad” hvad angår lønninger m.m. Hvis boligorganisationerne ved indgåelse af 
lokalaftaler tilsidesætter de central aftalt økonomiske vilkår skabes der således en 

uheldig skævvridning af vilkårene.  
 

Vi anbefaler, at boligorganisationen ikke blander forhandlinger om indholdet i lokal-
aftalen sammen med personalepolitiske emner fra medarbejderhåndbogen. 
 

I forlængelse af ovennævnte er det derfor vigtigt, at boligorganisationen som 
arbejdsgiver gør sig klart, hvilket overordnet resultat og indhold man ønsker af de 

lokale forhandlinger, inden man sætter sig til forhandlingsbordet. 
 
Ved opsigelse eller indgåelse af lokalaftaler skal man endvidere være opmærksom på, 

at de landsdækkende overenskomster i flere tilfælde har et sæt spilleregler for hvorle-
des dette kan ske.  Det fremgår til eksempel af § 27 i Overenskomst for ejendomsser-

vice, at ”lokalaftaler, der er opsagt til genforhandling, vil uanset opsigelse af overens-
komsten være gældende, indtil nye lokalaftaler er færdigforhandlet. 
 

Hvis forretningsføreren/direktøren og lignende ansvarlige ønsker det, vil BL gerne 
assistere med forhandlingerne. 

 
Hvad er proceduren for den lokale forhandling? 
Når en lokalaftale opsiges af en af parterne, er hovedreglen, at den ”gamle” lokal-

aftale er gældende, indtil en ny lokalaftale er færdigforhandlet.   
 

Hvad er proceduren, hvis der ikke opnås enighed? 
Ved manglende lokal enighed behandles tvisten herefter på et møde mellem BL og 

den pågældende organisation (=mæglingsmøde). 
 
Kan der ved dette møde stadig ikke opnås enighed om en ny lokalaftale, fortsætter 

forhandlingerne efter de regler, som fremgår af Hovedaftalen mellem LO og Koopera-
tionen, (og de kutymer, der har udviklet sig). 

 
Det betyder således, at sagen behandles på et fællesmøde, hvor også repræsentanter 
fra Kooperationen og LO deltager. Kan parterne fortsat ikke nå til enighed, videregives 

sagen til overenskomstudvalget, der etableres af Kooperationen og LO. 
 

Overenskomstudvalget består af fire medlemmer, hvoraf parterne samt Kooperatio-
nen og LO hver udpeger ét medlem. 
 

Overenskomstudvalget suppleres med en forhandlingsleder, der tillige fungerer som 
forligsmand. Kan der stadig ikke opnås enighed, udarbejder forhandlingslederen en 

forligsskitse, som overenskomstparterne efterfølgende tager stilling til efter de for 
parterne normale gældende procedure. Det vil sige, at forhandlingslederens forligs-
skitse sendes til urafstemning blandt forbundets/fagforeningens medlemmer, mens 

boligorganisationen vurderer skitsen på dennes side. 
 



Hvis forligsskitsen forkastes af en eller begge parter genoptages sagen i Kooperatio-
nens overenskomstudvalg, men forligsmanden suppleres nu med yderlige to personer. 

Parterne prøver hermed en sidste gang at nå til enighed og lykkes dette ikke, 
bestemmer de 3 forligsmænd indholdet af lokalaftalen. 


