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Vedr.:  Opsigelse af lokale aftaler m.v. i forbindelse med strukturreformen 
 
LC har i en mail af 10. november 2004 fremsendt et brev fra Bjergsted Kommune om 
opsigelse af alle gældende forhåndsaftaler, lokalaftaler, kutymer og personalepolitikker. 
LC anmoder om KTO’s bemærkninger til Bjergsted Kommunes brev.  
 
Bjergsted Kommunes brev er udsendt til institutionsledere m.v. og tillidsrepræsentanter. 
Det fremgår af kommunens brev, at i forbindelse med sammenlægningen af Kalundborg, 
Hvidebæk, Bjergsted, Gørlev og Høng Kommuner skal alle gældende lokale aftaler m.v. 
opsiges til udløb senest den 31. december 2006. Herefter skal der indgås nye aftaler m.v. 
til erstatning for de gamle aftaler. Det er endvidere kommunens opfattelse, at ”gamle” 
lokalaftaler/kutymer ikke kan gøres gældende efter 1. januar 2007.  
 
Indledningsvist skal det fastslås, at det er KTO’s opfattelse, at kommunen med sit brev 
ikke har foretaget opsigelse af lokalaftalerne m.v., men at man alene tilkendegiver, at 
man agter at opsige disse.  
 
Det er KTO’s opfattelse, at der juridisk ikke er noget til hinder for, at en kommune opsi-
ger lokalaftaler m.v., når dette sker i overensstemmelse med de almindelige arbejdsretlige 
regler herom. I den forbindelse kan der peges på, at KL tidligere i forbindelse med en 
overenskomst- og aftalefornyelse, fx ved OK-02, har henledt kommunernes opmærksom-
hed på, at det i den forbindelse kan være tidspunktet at gennemgå alle kommunens lokale 
særaftaler, forhåndsaftaler og/eller kutymer med henblik på at overveje, om man ønsker 
at frigøre sig fra dem. KL’s informationsskrivelse i forbindelse med OK-02 blev udsendt 
den 14. december 2001 til medlemsorganisationernes orientering.  
 
Det er imidlertid også KTO’s opfattelse, at såfremt det kan konstateres, at der fra kom-
munernes side foretages opsigelser af lokalaftaler m.v. forud for sammenlægningen med 
henblik på, at den nye kommune er frigjort pr. 1. januar 2007 for de tidligere kommuners 
forpligtelser, ligner dette en omgåelse af de lovbestemmelser, der forventes vedtaget for 
sammenlægninger af kommunerne, herunder bestemmelser om, at de nye kommuner ind-
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træder i de ophørte kommuners rettigheder og forpligtelser, og at virksomhedsoverdra-
gelsesloven finder anvendelse.   
 
KTO finder, at problemstillingen med kommunernes evt. opsigelse af lokalaftaler m.v. i 
forbindelse med strukturreformen er så principiel, at den vil blive taget op over for de 
(amts)kommunale arbejdsgivere i forbindelse med OK-05.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Jørgen Holst  Helle Basse  
     
 
  


