
 

Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den private sek-
tor 

(fastsat i medfør af § 11, stk. 2, i vedtægterne for AC) 
 
 
§ 1. Konfliktfonde 

Stk. 1. For hver af de af AC i henhold til vedtægternes § 5 førte forhandlinger 
etableres der efter nærmere bestemmelse truffet af AC's bestyrelse en konfliktfond. 
 
Stk. 2. Konfliktfonden tjener til dækning af udgifter til medlemsorganisationernes 
medlemmer som erstatning for mistet indtægt som følge af arbejdsstandsning 
(strejke eller lockout) iværksat i forbindelse med de af AC førte forhandlinger. 
 
Stk. 3. Konfliktfondens midler tilvejebringes ved aconto-indbetalinger fra 
medlemsorganisationerne til AC i forhold til de i forhandlingsaftalen fastsatte endelige 
stemmevægte. Bestemmelse om opkrævning af aconto-indbetalinger træffes af 
bestyrelsen. Opkrævning af aconto-indbetalinger skal ske med to ugers varsel. Ved 
aconto-indbetalinger til konfliktfonden er medlemsorganisationerne berettigede til i 
det opkrævede beløb at modregne de af hver enkelt organisation på 
forfaldstidspunktet for aconto-indbetalingen i overensstemmelse med § 2 udbetalte 
erstatninger til de af organisationens egne medlemmer, der i forbindelse med de af AC 
førte forhandlinger er omfattet af arbejdsstandsning. 
 
Stk. 4. Til sikkerhed for de aconto-indbetalinger til konfliktfonden i henhold til stk. 3, 
der eventuelt pålægges medlemsorganisationerne, afgiver medlemsorganisationerne 
forud for AC's indledning af forhandlinger i henhold til vedtægternes § 5 en 
garantiforpligtelse på et beløb svarende til antallet af medlemmer af organisationen, 
der indgår i organisationens stemmevægt i henhold til vedtægternes § 9, stk. 5 b, 
multipliceret med et beløb pr. medlem, som er ens for alle deltagende organisationer, 
og som normalt ikke bør sættes lavere end det månedlige gennemsnitsvederlag (inkl. 
alle tillæg), der skal være genstand for forhandling. Garantiforpligtelsens størrelse 
fastsættes af AC's bestyrelse, som i særlige tilfælde med den i § 11, stk. 2, i AC's 
vedtægter krævede majoritet kan fritage en medlemsorganisation helt eller delvist for 
garantiforpligtelsen. Garantiforpligtelsen bortfalder først, når de af AC førte 
forhandlinger er tilendebragt, og den i § 2 omtalte omkostningsfordeling er 
gennemført og opfyldt fra alle sider. 
 
Stk. 5. Til sikkerhed for garantiforpligtelsens opfyldelse kan AC's bestyrelse af 
enkelte eller alle medlemsorganisationer kræve, at der af den enkelte 
medlemsorganisation stilles anfordringsgaranti for forpligtelsens opfyldelse af et af 
bestyrelsen godkendt pengeinstitut eller tilsvarende betryggende sikkerhed. 
 
Stk. 6. For aconto-indbetalinger til konfliktfonden, som går ud over den i henhold til 
stk. 4 fastsatte garantiforpligtelse, hæfter de i den pågældende forhandling 
deltagende medlemsorganisationer, som har afgivet garantiforpligtelse prorata over 
for AC. 
 
Stk. 7. Til dækning af de af konfliktfonden afholdte udgifter skal bestyrelsen/ho-
vedbestyrelsen i den enkelte medlemsorganisation inden forhandlingsaftalens 
indgåelse være sikret bemyndigelse til at udskrive ekstra kontingent med en uges 
varsel inden for forhandlingsperioden. 
 



 

 
§ 2. Erstatning for indtægtstab i forbindelse med konflikter 

Stk. 1. Til medlemmer af AC's medlemsorganisationer, for hvilke AC i henhold til 
vedtægternes § 5 fører forhandling, ydes der efter nedenstående regler erstatning for 
indtægtstab, som påføres de pågældende medlemmer som følge af arbejdsstandsning 
(strejke og lockout), iværksat i forbindelse med de af AC førte forhandlinger. 
Finansieringen heraf sker af konfliktfonden, og den endelige fordeling af betaling af 
omkostningerne ved konflikten sker efter forhandlingernes afslutning og konfliktens 
ophør efter reglerne i § 3. 
 
Stk. 2. Erstatning ydes for tab af enhver indtægtsdel såsom skalaløn, 
reguleringstillæg, kvalifikationstillæg, honorar, konstitutionsvederlag, arbejdsgiverens 
pensionsbidrag, tjenestebolig mv. i det omfang og i den tid, medlemmet ville have 
oppebåret disse indtægtsdele, hvis konflikten ikke var opstået, dog længst indtil 
konfliktens ophør. Erstatning ydes dog ikke for sådanne kategorier og honorarer og 
andre vederlag, som oppebæres mere sporadisk og tilfældigt. 
 
Stk. 3. Fastsættes garantiforpligtelsen i henhold til § 1, stk. 4, til et beløb, der er 
mindre end det månedlige gennemsnitsvederlag, der skal forhandles, nedsættes 
erstatningsydelsen efter stk. 2 forholdsmæssigt. 
 
Stk. 4. Når forholdene tilsiger det, kan bestyrelsen fastsætte erstatningerne til en 
bestemt procentdel af den i stk. 2 og stk. 3 omtalte erstatning. Det samlede 
pensionsbidrag kan under særlige omstændigheder reduceres. Beslutning om ændring 
træffes i tilfælde af konfliktvarsling senest ti dage efter udløbet af den måned, hvori 
der er modtaget/afgivet varsel om strejke/lockout, ved aftale om forkortet 
opsigelsesvarsel, dog senest en uge efter fristen for afgivelse af dette varsel. 
Beslutning om erstatningens størrelse træffes altid efter modtaget varsel om lockout. 
 
Stk. 5. Når betalingstekniske forhold tilsiger det, kan bestyrelsen fastsætte standar-
diserede beløb for erstatningerne efter stk. 2 - stk. 4. 
 
Stk. 6. Erstatning for flytteomkostninger og lignende ydes kun efter særlig 
vedtagelse herom i bestyrelsen. 
 
Stk. 7. Erstatning reduceres med de indtægter, som medlemmet måtte oppebære 
ved arbejde, der helt eller delvist afløser det konfliktramte arbejde. 
 
Stk. 8. Ethvert konfliktramt medlem, som måtte være eller kunne blive berettiget til 
erstatning efter bestemmelserne i denne paragraf, er - under fuldstændig fortabelse 
af adgang til sådan erstatning - forpligtet til at modtage et af sin organisation anvist 
arbejde. 
 
Stk. 9. Erstatningerne udbetales efter fradrag af skat mv. til de konfliktramte 
medlemmer af AC gennem vedkommende medlemsorganisation og så vidt muligt 
tillige til de for den mistede indtægt normalt gældende udbetalingsterminer. 
Erstatning for medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag indbetales af 
organisationen til vedkommende pensionskasse eller forsikringsselskab. Det påhviler 
organisationen inden eller i forbindelse med den enkelte erstatningsudbetaling at 
afkræve medlemmet en erklæring om de i stk. 7 omhandlede forhold. 
 
Stk. 10. Erstatningsbeløbene, beregnet efter stk. 2 - stk. 7, betalt i henhold til stk. 9, 
er endelige. Når forholdene tilsiger det, kan bestyrelsen dog efter konfliktens ophør og 
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forhandlingernes afslutning beslutte en hel eller delvis supplering af erstatningsbeløb 
reduceret efter stk. 3 og stk. 4. 
 
Stk. 11. Det påhviler AC, så snart der er truffet bestemmelse om etablering af 
konflikt, at udregne de månedlige omkostninger herved i henhold til foranstående 
bestemmelser og at give de i forhandlingerne deltagende medlemsorganisationer 
meddelelse om resultatet tillige med oplysninger om det beløb, som det herefter 
påhviler den enkelte organisation månedsvis at udrede som aconto-betalinger til AC 
ud over sin garantiforpligtelse i henhold til § 1, stk. 4. 
 
Stk. 12. Det påhviler den enkelte medlemsorganisation at holde AC løbende 
underrettet om alle af organisationen i henhold til foranstående regler foretagne 
udbetalinger samt i øvrigt at meddele AC alle til brug ved udarbejdelse af den i § 3 
nævnte opgørelse nødvendige oplysninger. 
 
 
§ 3. Afregningsregler 

Stk. 1. Når ny(e) overenskomst(er) eller aftale(r) er bindende tiltrådt af parterne for 
hele det forhandlede område, eller når bestyrelsen har truffet beslutning om, at 
forhandlingerne må anses for afsluttede, udsender AC til de af forhandlingen 
omfattede organisationer en opgørelse over den i anledning af konflikten afholdte 
lønerstatning. Opgørelsen skal udvise det beløb, som det påhviler den enkelte 
medlemsorganisation at udrede til dækning af disse omkostninger, og hvilket beløb 
hver enkelt medlemsorganisation herefter skal udrede til konfliktfonden ud over 
allerede foretagne aconto-indbetalinger til denne eller har til gode af konfliktfonden 
som følge af foretagne aconto-indbetalinger. 
 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udgifter fordeles mellem de af forhandlingen omfattede 
medlemsorganisationer efter aktuelle indtægtssummer (inkl. alle tillæg) for de af 
forhandlingerne omfattede medlemmer af hver enkelt medlemsorganisation ved 
forhandlingsaftalens indgåelse. Inden gennemførelsen af denne udgiftsfordeling 
ændres beløbene således: Er der udbetalt erstatninger reduceret i henhold til § 2, stk. 
3 og/eller stk. 4, forhøjes det samlede omkostningsbeløb med det konstaterede beløb 
for reduktionen, idet den enkelte organisation samtidig godskrives et beløb svarende 
til reduktionsbeløbet for de af dens medlemmer, der har været omfattet af 
arbejdsstandsning. Inden beregningen korrigeres reduktionsbeløbene for eventuel 
opsupplering efter § 2, stk. 10. 
 
Stk. 3. Det beløb, som det efter den i stk. 1 nævnte opgørelse påhviler den enkelte 
organisation at udrede, indbetales inden en måned fra opgørelsens modtagelse til AC. 
 
Stk. 4. Efter udløbet af den i stk. 3 fastsatte frist refunderer AC de medlemsorgani-
sationer, som har tilgodehavender i konfliktfonden, disse. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen kan give en organisation tilladelse til successivt at afdrage 
gælden til konfliktfonden over et, højst to år, mod at organisationen underskriver et 
gældsbrev til AC indeholdende de af bestyrelsen fastsatte afdragsvilkår samt 
bestemmelser om forrentning af den til enhver tid værende restgæld, regnet fra 
datoen for modtagelsen af den i stk. 1 nævnte redegørelse. 
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§ 4. Fortolkningsregler 

Stk. 1. Opstår der tvist om fortolkning af reglerne om det økonomiske 
forhandlingsberedskab, afgøres tvisten af AC's bestyrelse, dog med respekt af den 
enkelte organisations adgang til derefter inden den i stk. 2 fastsatte frist herfor at 
kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til § 5. 
 
Stk. 2. Fremsættes der ikke inden 14 dage, jf. dog § 5, stk. 9, fra meddelelsen om 
den af bestyrelsen trufne afgørelse i henhold til stk. 1 krav om afgørelse af tvisten ved 
voldgift i henhold til § 5, er bestyrelsens afgørelse heraf endelig. 
 
 
§ 5. Voldgiftsbestemmelser 

Stk. 1. Enhver tvist om fortolkning af reglerne om det økonomiske 
forhandlingsberedskab, som er afgjort af AC's bestyrelse i henhold til § 4, og ethvert 
spørgsmål om opfyldelse af organisationernes forpligtelser over for AC i henhold til 
disse regler afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 
2005 om voldgift i overensstemmelse med nedenstående regler. 
 
Stk. 2. Krav om voldgift kan fremsættes af hver enkelt organisation over for AC, og 
for så vidt angår spørgsmål om opfyldelse af organisationernes forpligtelser over for 
AC, af AC over for hver enkelt organisation. 
 
Stk. 3. Den part, der kræver voldgift, skal skriftligt ved anbefalet eller overbragt 
brev meddele den anden part dette, samt hvilke spørgsmål der ønskes forelagt 
voldgiftsretten til afgørelse med angivelse af de påstande, der nedlægges under sagen 
og de søgsmålsgrunde, som gøres gældende til støtte herfor. Den part, over for hvem 
der fremsættes krav om voldgift, skal derefter inden tre uger ved anbefalet eller 
overbragt brev meddele den, der kræver voldgift, de påstande, der fra denne parts 
side nedlægges under voldgiftssagen og de indsigelser, der gøres gældende til støtte 
herfor. Yderligere skriftveksling finder kun sted, såfremt der af voldgiftsretten træffes 
bestemmelse herom. 
 
Stk. 4. Straks ved fremsættelsen eller modtagelsen af krav om voldgift foranlediger 
AC, at der nedsættes en voldgiftsret, bestående af en formand, udpeget af 
Præsidenten for Højesteret, og to voldgiftsmænd, udpegede henholdsvis af 
Advokatrådet og af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, samt to 
voldgiftsmænd, udpegede henholdsvis af AC og af vedkommende 
medlemsorganisation(er) og overlader voldgiftsretten de af parterne i henhold til stk. 
3 udvekslede skriftlige indlæg, så snart de er fremkommet. 
 
Stk. 5. Med de af denne bestemmelse følgende begrænsninger fastsætter 
voldgiftsretten selv, hvorledes sagen skal tilrettelægges og behandles, herunder 
hvilken virkning det skal tillægges, hvis en part, over for hvem der fremsættes krav 
om voldgift, undlader at fremkomme med skriftligt indlæg i sagen eller i øvrigt vægrer 
sig ved at deltage i voldgiftssagens behandling. 
 
Stk. 6. Voldgiftsretten træffer afgørelse i sagen ved en begrundet kendelse, der 
afsiges inden en måned efter, at sagen er optaget til kendelse. Den af voldgiftsretten 
afsagte kendelse er endelig og bindende for sagens parter og kan ikke indbringes for 
domstolene. 
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Stk. 7. Voldgiftsretten skal i sin kendelse tage stilling til, hvem der skal betale 
voldgiftssagens omkostninger, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer, som 
fastsættes af voldgiftsretten. 
 
Stk. 8. Den af voldgiftsretten afsagte kendelse om sagens afgørelse kan i henhold til 
voldgiftslovens § 38 fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om fuldbyrdelse af 
domme. Efter begæring kan der af voldgiftsretten fastsættes en kortere 
fuldbyrdelsesfrist end sædvanligt. 
 
Stk. 9. Angår voldgiftssagen spørgsmål om opfyldelse af organisationernes 
forpligtelser over for AC i henhold til § 1 skal sagen af voldgiftsretten behandles som 
hastesag, og de i stk. 3 og stk. 6 fastsatte frister nedsættes da til henholdsvis tre 
dage og en uge, og fristen efter § 4 nedsættes til en uge. 
 
Stk. 10.  For voldgiftssagens behandling gælder i øvrigt reglerne i voldgiftsloven. 
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