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: !�#
 Da det er ønskeligt , at  spørgsmål om  løn og arbejdsv ilkår løses gennem  afslutning af kollekt ive overenskomster, 

eventuelt  under hovedorganisat ionernes medvirken, forpligter  hovedorganisat ionerne og deres m edlemm er sig t il hverken 
direkte eller  indirekte at  lægge hindr inger i vejen for , at arbejdsgivere og arbejdstagere organiserer sig inden for 
hovedorganisat ionernes organisator iske ramm er. Som  organisat ions fjendt lig handling anses derfor forhold, hvorefter  en af 
nærværende hovedaftale bundet par t foretager handlinger ret tet  m od en anden par t begrundet  i organisat ionst ilhørsforholdet 
og således ikke ud fra faglige m ot iver. 

:<; #
 Når der  er  indgået en kollekt iv overenskomst , kan der inden for det  om råde, som  overenskomsten omfat ter , og så længe 

den er gældende, ikke etableres arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout  eller boykot) , medmindre der er  hjemmel her for 
i "Norm  for regler for behandling af faglig str id"  eller i kollekt iv overenskomst . Sym pat istrejke eller sympat ilockout kan i øvrigt  
etableres i overensstemmelse med aftaler og retspraksis. 

Stk. 2. I ngen arbejdsstandsning kan lov ligt  etableres, m edm indre den er  vedtaget  m ed m indst  3/ 4 af de afgivne stem mer af 
en efter vedkomm ende organisat ions love der t il kompetent forsam ling og er behør igt  varslet  i overensstemmelse med reglen i 
stk. 3. Undtaget  herfra er  alene arbejdsstandsninger i de i "Norm en", § 5, stk. 2, nævnte t ilfælde. 

Stk. 3. At man agter at forelægge en sådan forsam ling forslag om arbejdsstandsning, skal t ilkendegives den anden 
hovedorganisat ions forretningsudvalg ved særlig og anbefalet  skrivelse, m indst 14 dage før arbejdsstandsningen efter  
forslaget  agtes iværksat , og der  skal på samme måde gives den anden par t  meddelelse om forsam lingens beslutning, m indst 7 
dage for inden arbejdsstandsningen iværksættes. Ved varsling af retshåndhævende arbejdsstandsninger nedsættes de ovenfor 
anførte varsler t il henholdsv is m indst 7 dage og m indst  3 dage. 

Stk. 4
#
 Såvel hovedorganisat ionerne som de under dem  hørende organisat ioner samt øvr ige af Hovedaftalen bundne 

organisat ioner er forpligtet  t il ikke at  understøt te, men m ed alle r im elige m idler  at  hindre overenskom stst r idige 
arbejdsstandsninger og, hv is overenskomstst r idig arbejdsstandsning f inder sted, at  søge at få den bragt  t il ophør. 

Stk. 5. Som  st rejke eller lockout  bet ragtes det , hv is værksteder eller arbejdspladser systemat isk affolkes eller  efterhånden 
lukkes. 

Stk. 6. Under arbejdskonflikt  m ellem  parterne i nærværende overenskomst  eller deres medlemmer og udenforstående 
arbejdstager-  eller arbejdsgiverorganisat ioner eller virksom heder må støt te t il den udenforstående ikke ydes af nogen ved 
denne overenskomst  forpligtet part . Som udenforstående betragtes ikke den organisat ion eller virksom hed, der indmelder sig i 
en af hovedorganisat ionerne eller  i en under disse organiseret  forening, idet det  dog er en forudsætning, at  der ikke inden 
indmeldelsen er etableret arbejdsstandsning, eller at sådan ikke efter  forgæves forhandling er klar t  bebudet . 

:  �#
 Overenskomster afslut tet mellem hovedorganisat ionerne skal respekteres og efterkommes af alle under dem  hørende 

organisat ioner under vedkom m ende hovedorganisat ions ansvar. 

Stk. 2. Uoverensstemm else om, hvorvidt  der består overenskom st, afgøres af Arbejdsret ten, medmindre parterne er enige om 
at  lade spørgsmålet  afgøre ved faglig voldgift . Uoverensstemmelse om , hvilket område en overenskomst  har , afgøres ved 
faglig voldgift . 

:�= #
 Arbejdsgiverne udøver ledelsesret ten i overensstem melse m ed de i de kollekt ive overenskomster indeholdte 

bestemm elser  og i samarbejde med arbejdstagerne og deres t illidsrepræsentanter i henhold t il de mellem  Landsorganisat ionen 
i Danm ark og Dansk Arbejdsgiver forening t il enhver t id gældende aftaler . 

Stk. 2. Såfrem t der  uden noget  forbehold er  antaget arbejdskraft  t il et  bestem t angivet akkordarbejde, kan arbejdsforholdene 
ikke ændres, uden at vedkomm ende arbejdsgiver godtgør arbejdstagerne det derved eventuelt  opståede økonom iske tab. 
Uoverensstemm elser  herom afgøres ad sædvanlig fagret lig vej . 

Stk. 3. Ved afskedigelse af en arbejdstager m å v ilkår ligheder ikke finde sted, og k lager over  påståede ur imelige afskedigelser 
kan derfor  behandles efter nedenstående regler . Hovedorganisat ionerne anbefaler , at sager om påståede ur imelige 
afskedigelser behandles hurt igst  muligt  af de berør te par ter . Sager, i hv ilke der nedlægges påstand om  underkendelse af en 
afskedigelse, skal så v idt m uligt  være afslut tet inden udløbet  af den pågældende arbejdstagers opsigelsesvarsel. 

• A Såfrem t der  foretages afskedigelse af en arbejdstager, der har  været uafbrudt beskæft iget  i den pågældende 
virksomhed i m indst  9 måneder, har den pågældende arbejdstager ret  t il at  begære skrift lig oplysning om grunden t il 
afskedigelsen.  

• B Hvis man fra arbejdstager side hævder, at  afskedigelsen er ur imelig og ikke begrundet  i arbejdstagerens eller 
virksomhedens forhold, kan afskedigelsen kræves behandlet  lokalt  mellem repræsentanter for virksom hedens ledelse 
og dens arbejdstagere. Den lokale forhandling skal være afslut tet inden for en fr ist  af 14 dage fra underretning om 
afskedigelse. Såfrem t arbejdsgiveren har afgivet åbenbart ur igt ige oplysninger om grunden t il afskedigelsen, som  er  
af væsent lig betydning for  sagen, regnes ovennævnte fr ist  fra det t idspunkt , hvor arbejdstagersiden blev eller  burde 
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være blevet  bekendt med de korrekte oplysninger . Den lokale forhandling skal dog være afslut tet inden 3 måneder 
fra underretning om afskedigelsen.  

• C Opnås der ikke herved enighed, skal der , hvis det interesserede fagforbund (eventuelt  centralledelse)  begærer 
sagen v idereført , omgående optages forhandling mellem organisat ionerne.  

• D Opnås der  ikke herved enighed, har det  interesserede fagforbund (eventuelt  centralledelse)  ret  t il at  indgive k lage 
t il et  af hovedorganisat ionerne nedsat afskedigelsesnævn. Klagen skal være Afskedigelsesnævnets sekretar iat  og den 
m odstående organisat ion i hænde inden for  en fr ist  af 7 dage efter afslutningen af organisat ionernes forhandling. 
Regler om Afskedigelsesnævnets sam mensætning og sagsbehandling fastsæt tes i en forretningsorden for nævnet .  

• E Nævnet  afsiger  en mot iveret kendelse. Hvis nævnet måt te f inde, at  den foretagne opsigelse er urimelig og ikke 
begrundet  i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan nævnet  efter  påstand herom underkende opsigelsen, 
m edmindre sam arbejdet  mellem  virksomheden og arbejdstageren har  lidt  væsent lig eller må antages at  lide 
væsent lig skade ved en fortsæt telse af ansættelsesforholdet . Finder nævnet , at  opsigelsen er ur imelig, men at  
ansæt telsesforholdet  alligevel ikke skal for tsætte, eller  nedlægges der påstand om godtgørelse for en ur imelig 
afskedigelse, j f. ovenfor , kan nævnet  bestem me, at v irksomheden skal betale den pågældende en godtgørelse. 
Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberet t iget afskedigede 
arbejdstager. Godtgørelsen kan ikke overst ige 52 ugers løn beregnet  efter  den afskedigede arbejdstagers 
gennemsnitsfort jeneste gennem  det  sidste år .  

• F Såfremt der for  Afskedigelsesnævnet  indbr inges sager med påstand om, at  der er sket  en ur im elig afskedigelse, og 
den afskedigede i henhold t il lovgivningen har en anden retsst illing end i henhold t il Hovedaftalens bestem melser, 
skal Afskedigelsesnævnet  efter  påstand herom fra k lageren lægge den pågældende lovgivning t il grund ved sagens 
afgørelse. 

:�> #
 Hovedorganisat ionerne v il m odvirke forsøg på at  holde personer uden for arbejdstagerorganisat ionerne under 

påberåbelse af selskabsretslige og andre aftaler  eller indehavelse af anpar ter eller akt ier , der ikke gør de pågældende t il 
v irkelige medejere af v irksomheden. 

Stk. 2. Ved afgørelse af, om der er tale om en virkelig medejer, lægges der ud over  ejerskabet  vægt  på, om den pågældende 
m edejer  kan afskediges i henhold t il alm indelige ansættelsesretslige regler . 

: +
. Opsigelsesfr isten for overenskomster  angående pr iskuranter  og øvrige arbejdsforhold er 3 måneder, medm indre andet er 

aftalt . 

Stk. 2. Selv om en overenskom st er opsagt eller  udløbet , er  par terne dog forpligtet  t il at  overholde dens bestemm elser , indt il 
anden overenskomst  træder i stedet , eller  arbejdsstandsning er  iværksat  i overensstemmelse m ed regler i § 2. 

:-? #
 Hovedorganisat ionerne er enige om , at  der  skal indføres t illidsmandsregler i de kollekt ive overenskom ster, hvor 

arbejdsforholdets karakter gør det muligt . 

Stk. 2. Når en t illidsrepræsentant  er  valgt i henhold t il de herfor gældende bestemmelser i den kollekt ive overenskomst , kan 
arbejdsforholdet , medm indre opsigelsen skyldes arbejdsmangel, ikke afbrydes, før  dennes organisat ion har fået lej lighed t il at  
prøve berett igelsen ved fagret lig behandling. Denne skal for  at  have opsættende v irkning påbegyndes inden 1 uge og afslut tes 
hurt igst  m uligt . 

Stk. 3. Hvis en t illidsrepræsentant  afskediges, fordi arbejdsmangel giver tv ingende grund hert il,  kan arbejdsforholdet ikke 
afbrydes i varselsper ioden, j f. stk. 4, før dennes organisat ion har haft  lej lighed t il at  prøve beret t igelsen ved fagret lig 
behandling. Denne skal for  at have opsættende v irkning påbegyndes inden 1 uge. 

Stk. 4. Er afskedigelsen begrundet  i arbejdsmangel, bort falder den særlige varslingspligt i den kollekt ive overenskomst , i 
henhold t il hvilken t illidsrepræsentanten er valgt . I  sådanne t ilfælde har t illidsrepræsentanten krav på det alm indelige 
opsigelsesvarsel, der  er  gældende ifølge den kollekt ive overenskomst . 

Stk. 5. Agtes en t illidsrepræsentant for fly t tet, således at  hvervet  ikke længere kan varetages, gælder samme retsst illing som 
ved afskedigelse, j f . stk. 2, 3 og 4. 

: *
. Hovedorganisat ionerne v il f rem me et  godt  sam arbejde m ellem organisat ionerne og v irke for rolige og stabile 

arbejdsforhold i v irksomhederne gennem  sam arbejdsudvalgene eller andre egnede organer. 

Stk. 2. Der m å ikke fra nogen side lægges hindr inger i vejen for, at  en arbejdstager udfører så meget  og så godt  arbejde, som 
hans evner og uddannelse t illader ham . 

: !�@�#
 I  t ilfælde af påstået brud på denne Hovedaftale såvel som, hv is der  påstås at være begået  brud på nogen anden 

kollekt iv overenskomst  indgået af hovedorganisat ionerne eller  af deres medlem mer, skal der, inden k lage indbr inges for  
Arbejdsret ten afholdes fællesmøde under hovedorganisat ionernes m edvirken. 
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Stk 2. Er  det påståede overenskomstbrud en arbejdsstandsning, j f. § 2, og denne ikke for inden er ophørt , skal fællesmødet 
afholdes omgående og senest  dagen efter arbejdsstandsningens iværksættelse. I  øvrige t ilfælde afholdes fællesmøde snarest  
m uligt . Den begærende part  kan for lange, at fællesmøde afholdes inden 7 dage. 

Stk 3. Begæringen om  fællesm øde skal i v idest  muligt  om fang angive sagens omstændigheder og relevante bilag vedlægges 
begæringen. 

Stk 4. Såfremt parterne er enige herom, kan det  beram mede fællesmøde afholdes telefonisk. 

Stk 5. På fællesmødet  skal de t il grund for uoverensstemm elsen liggende omstændigheder k larlægges og forsøges løst. Der 
udarbejdes referat af møderne, hvoraf parternes standpunkter frem går. 

: !/!
. De under hovedorganisat ionerne hørende foreninger og virksom heder kan ikke ved at  t ræde ud af 

hovedorganisat ionerne løse sig fra de forpligtelser , disse ved nærværende hovedaftale er gået  ind på. De vedbliver at stå ved 
m agt , indt il denne hovedaftale er bor tfaldet  efter opsigelse af en af hovedorganisat ionerne. 

: ! ; #
 Hovedaftalen er gældende, indt il den med 6 måneders varsel opsiges t il en 1. j anuar , dog t idligst 1. januar 1995. Den af 

hovedorganisat ionerne, der måt te have ønske om  ændr inger i Hovedaftalen, skal 6 m åneder forud for opsigelsen underrette 
m odparten herom, hvorefter der  optages forhandlinger med det  formål at  opnå enighed og derved undgå opsigelse af 
Hovedaftalen. 

Stk. 2. Er forhandlingerne om en fornyelse af Hovedaftalen efter stedfunden opsigelse ikke afslut tet t il den pågældende 1. 
januar, gælder Hovedaftalen, uanset , at opsigelsest idspunktet overskrides, indt il de ikraftværende kollekt ive overenskomster 
af løses af nye, og den bort falder  da ved de nye kollekt ive overenskomsters ikraft træden. 
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Der er mellem parterne enighed om, at  arbejdsstandsninger bør undgås, og om, at  organisat ionerne akt ivt  skal bidrage hert il, 
j f. herom  Hovedaftalen i øvr igt . Hovedorganisat ionerne er  enige om  snarest  at  søge udarbejdet  nærmere retningslinjer for 
afholdelse af fællesmøder. 

 




