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EMNE  

Ændringer i hjemmelsgrundlaget for indgåelse af private overenskomster 

• Der indføres et nyt stk. i § 20 (lovændring) 

• Der indføres en tilføjelse til § 15, stk. 3 (lovændring) 

• Overskriften ændres i Vedtægt for urafstemning (vedtægtsændring) 

 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

 

§ 20 KOLLEKTIVE KAMPSKRIDT 

Nyt stk. Hovedbestyrelsen fastsætter en retningslinje for forhandling og godkendelse af private 
overenskomster. 

 

§ 15 URAFSTEMNING TILFØJELSE TIL STK. 3 

Stk. 3 Repræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med fornyelse eller 

indgåelse af kollektive overenskomster, tjenestemandsaftaler eller hovedaftale på det offentlige 

område. (tilføjelse er understreget)  

 

VEDTÆGT FOR URAFSTEMNING 

Overskriften ændres til VEDTÆGT FOR URAFSTEMNING PÅ DET OFFENTLIGE OMRÅDE 

 

BEGRUNDELSE 

BILAG NR.  07.03 

INDSTILLING SÆT X 
  

REGNSKAB  
  

BUDGET   
  

RESOLUTION   
  

LOVÆNDRING x 
  

ÆNDRINGSFORSLAG   
  

VEDTÆGTSÆNDRING X  
  

UDTALELSE   
  

ØVRIGE FORSLAG   
  

ANDET   
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De gældende vedtægter er skrevet med det offentlige arbejdsmarked for øje, og er efter sin direkte 

ordlyd ikke er umiddelbart forenelige med vilkårene for det private OK-område. Der er derfor behov 

for at skabe klarhed over hjemmelsgrundlaget for indgåelse af overenskomster på det private 

område, som afspejler de særlige vilkår, der gælder på det private område. 

På den baggrund forpligtes hovedbestyrelsen til at fastsætte retningslinjer for forhandling og 

godkendelse af overenskomster på det private område jf. forslaget om nyt stk. i § 20.  

Formålet med at lade hjemmelsgrundlaget være en HB-fastsat retningslinje, fremfor en egentlig lov 

eller vedtægtsbestemmelse, er, at det skal være operationelt i lyset af, at det private område 

består af både regionale og landsdækkende overenskomster, som omfatter betydeligt færre 

medlemmer, og hvor organiseringen ændrer sig væsentligt hurtigere end på det offentlige område. 

I forlængelse her af understreges det i bestemmelsernes ordlyd, at de gældende love og 

vedtægter om forhandling og godkendelse af kollektive overenskomster, vedrører det offentlige 

område, som dermed fortsætter uændret.  

Retningslinjen for forhandling og indgåelse af private overenskomster behandles af HB i den nye 

REP-periode.  

Det bemærkes, at forslaget ikke ændrer på, at det er hovedbestyrelsen, som har kompetencen til 

at iværksætte kollektive kampskridt på både det private og offentlige område. 

 

 

 


