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Til 
 
KTO’s medlemsorganisationer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr.:  3. politiske forhandling mellem KL og KTO - delforlig 
 
Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegatio-
nerne på KL’s område blev der indgået et nyt delforlig.  
 

. / . I vedlagte materiale er der en nærmere beskrivelse af delforliget: 
 

 En pressemeddelelse hvor KTO’s formand kommenterer delforliget. 
 

 En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. 
 

 Protokollatteksterne som vedrører seniorpolitiske initiativer, kompetenceudvikling 
og fravær af familiemæssige årsager. 

 
Ved næste politiske forhandling den 8. februar 2008 vil temaet være trivsel og tryghed. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Jørgen Holst 
 

Sagsnr.: 1212.3 
 JH/jb 

Direkte tlf.nr.: 3347 0611 
25. januar 2008 
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Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 

§ 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de 
hidtidige bestemmelser for så vidt angår ret til sædvanlig løn og særlig fædreorlov m.v. 
efter den 14. uge efter fødslen/modtagelsen. 

Nedenfor gengives de bestemmelser i aftale om fravær af familiemæssige årsager af 2. 
juni 2005, der opretholdes for fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008.  

§  10. Orlov efter den 14. uge efter fødslen – fravær og løn 

Stk. 4. 

Faderen har efter begæring ret til sædvanlig løn i indtil 10 uger ved forlods anvendelse 
af sin fraværsret efter stk. 3. Udnytter faderen denne ret sker en forholdsmæssig re-
duktion af perioden med sædvanlig løn efter stk. 5. 

Stk. 5. 

I tilslutning til udløbet af de første 14 uger efter fødslen har en ansat ret til fravær fra 
arbejdet med sædvanlig løn i indtil 10 uger. Forældrene kan med sædvanlig løn: 

• afholde fravær samtidigt og hermed dele de 10 uger, 

• afholde fravær på skift i de 10 uger, eller 

• vælge at den ene afholder fravær i 10 uger. 

Den samlede fraværsperiode med sædvanlig løn kan ikke overstige 10 uger. Fraværet fra 
arbejdet kan kun ske i hele arbejdsdage. 

Bemærkning til stk. 1-5: 
Den periode, hvor der er ret til barselsorlov beregnes fra kalenderdagen efter 
den dag, hvor barnet er født. 

Faderens ret til orlov i forbindelse med barnets fødsel er ikke betinget af, at 
forældrene lever sammen, men det forudsættes, at faderen har ophold på 
samme sted som barnet under orlovsperioden.  

Bemærkning til stk. 5: 
Såfremt forældrene fx afholder 5 ugers orlov sammen med sædvanlig løn er 
konsekvensen, at perioden med lønudbetaling i de 10 uger er opbrugt.  

For forældre til børn født efter den 30. september 2005 gælder, at uanset om 
den ene af forældrene er ansat i H:S, udløser det ikke krav på yderligere 10 
ugers fravær med sædvanlig løn. 

§  11. Udskydelse af orlov efter den 14. uge 

Stk. 3. 

Såfremt den udskudte periode efter stk. 1 og 2 ligger inden for de 10 uger, hvor der 
udbetales sædvanlig løn, jf. § 10, stk. 5, udskydes samtidig retten til at få udbetalt sæd-
vanlig løn, såfremt den ansatte vedbliver med at have samme arbejdsgiver. 

§  12. Udvidet fædreorlov 

Faderen har yderligere ret til sædvanlig løn i indtil 2 uger. Disse 2 uger placeres efter 
aftale med arbejdsgiveren. Hvis der ikke kan opnås enighed følges bestemmelsen i § 13, 
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stk. 4. Perioden afholdes i sammenhæng, med mindre andet er aftalt. Fraværet afholdes 
inden barnets 46. uge. 

§ 13. Meddelelse om afholdelse af orlov i forbindelse med fødsel 

Stk. 4 

En fader, der anvender sin ret til at afholde op til 2 ugers udvidet fædreorlov med 
sædvanlig løn, jf. § 12, skal med 4 ugers varsel underrette sin arbejdsgiver om tids-
punktet for fraværets begyndelse og længden heraf. 

Bemærkning til stk. 4: 
Hvis faderen fx ønsker udvidet fædreorlov i uge 3 og 4 efter fødslen, skal han 
således varsle dette overfor sin arbejdsgiver 2 uger før forventet fødsel.. 

 

§ 14. Genoptagelse af arbejdet 

Stk. 2. 

Arbejdet kan genoptages delvist efter aftale med arbejdsgiveren. Delvis genoptagelse af 
arbejdet kan ske i fraværet i de første 14 uger efter fødslen og i op til de 32 uger 
herefter. Moderen kan ikke genoptage arbejdet i de to første uger efter fødslen. Retten 
til fravær og sædvanlig løn efter § 9, § 10, stk. 1, 3, 4 og 5, § 11, stk. 2 og § 12 forlænges 
med den tid, arbejdet genoptages. Forlængelsen kan ikke ske, såfremt den ansatte i 
forvejen har søgt sit fravær forlænget udover de 32 uger, jf. §10, stk. 2. Forlængelsen 
kan desuden ikke finde sted i de perioder, der efter § 11, stk. 1 er udskudt til senere 
brug inden barnets 9. år. Hvis den ansatte fratræder, inden den forlængede orlov er 
afholdt, vil retten til dagpenge være betinget af, at den ansatte indgår aftale med den nye 
arbejdsgiver om forlængelsen. 

Bemærkning til stk. 2: 
Ved delvis genoptagelse af arbejdet forstås enhver genoptagelse med en ar-
bejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven. 

Bemærkning til stk. 1 og 2: 

 

§ 14, stk. 1 sammenholdt med § 14, stk. 2. 

§ 14, stk. 1 § 14, stk. 2 

Arbejdet kan genoptages: 
Op til 29 ½ time ved en arbejdstid på 37 
timer om ugen. Genoptagelse sker med 
ca. 80 % af tidligere arbejdstid.  

Under normal arbejdstid. 

Der ydes løn for den tid arbejdet er 
genoptaget. Orloven, herunder retten til 
dagpenge og løn, forlænges ikke med 
den tid arbejdet genoptages. 

Der ydes løn for den tid arbejdet er genoptaget. 
Orloven, herunder retten til dagpenge og løn, 
forlænges med den tid arbejdet genoptages. 
 

Arbejdet kan genoptages i hele 
orlovsperioden (for moderen dog ikke i 
de første to uger efter fødslen), også i 
perioder der er: 
udskudt efter § 11, stk. 1 og 2 
forlænget efter § 10, stk. 2. 

Arbejdet kan genoptages i hele orlovsperioden (for 
moderen dog ikke i de første to uger efter fødslen). 
Arbejdet kan ikke genoptages i perioder: 
der er forlænget efter § 10, stk. 2  
som den ansatte har ret til at udskyde 
 efter § 11, stk. 1. 
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§ 15. Barnets indlæggelse 

Stk. 2. 

Hvis den ansatte ikke genoptager arbejdet, kan retten til fravær efter § 9, stk. 1, § 10 og 
§ 12 samt retten til fravær med sædvanlig løn forlænges med indlæggelsesperioden. Det 
er en betingelse, at indlæggelsesperioden finder sted inden for 46 uger efter fødslen. 
Retten til fravær med sædvanlig løn kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at 
forlænge barselsorloven gælder ikke faderens ret til 2 ugers fravær inden for de første 14 
uger, jf. § 9, stk. 2.  

Stk. 3. 

Hvis den ansatte genoptager arbejdet, udsættes retten til fravær efter § 9, stk. 1 og 2, § 
10 og § 12 samt retten til fravær med sædvanlig løn i den del af perioden, der var tilbage 
ved arbejdets genoptagelse. Det er en betingelse, at den ansatte ophører med arbejdet 
ved udskrivelsen, og at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen. 

§ 17. Pensionsbidrag og optjening af pensionsalder i ulønnede 
dagpengeperioder under barselsorlov 

Stk. 2 

Der kan maksimalt indbetales pensionsbidrag/optjenes pensionsalder, der svarer til 22 
ugers orlov. Ved modtagelsen af nedsatte dagpenge ved forlænget orlov, indbetales/op-
tjenes der tilsvarende forholdsmæssigt. Ved genoptagelse af arbejdet med forlængelse af 
orlov skal indbetalingerne/optjeningen fordeles på hele den forlængede periode. 

 

§  21. Orlov efter den 14. uge efter modtagelsen af barnet – fravær og løn 

Stk. 4. 

Den adoptant, som afholder orlov efter stk. 3 har efter begæring ret til sædvanlig løn i 
indtil 10 uger ved forlods anvendelse af sin fraværsret efter stk. 3. Udnytter den ansatte 
denne ret sker en forholdsmæssig reduktion af perioden til sædvanlig løn efter stk. 5. 

Stk. 5. 

I tilslutning til udløbet af de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har en ansat ret 
til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 10 uger. Adoptanterne kan med 
sædvanlig løn: 

 afholde fravær samtidigt og hermed dele de 10 uger, 

 afholde fravær på skift i de 10 uger, eller 

 vælge at den ene afholder fravær i 10 uger. 

Den samlede fraværsperiode med sædvanlig løn kan ikke overstige 10 uger. Fraværet fra 
arbejdet kan kun ske i hele arbejdsdage. 

Bemærkning til stk. 5: 
Såfremt adoptanterne fx afholder 5 ugers orlov sammen med sædvanlig løn er 
konsekvensen, at perioden med lønudbetaling i de 10 uger er opbrugt. 
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For adoptanter til børn modtaget efter den 30. september 2005 gælder, at 
uanset om den ene af adoptanterne er ansat i H:S, udløser det ikke krav på 
yderligere 10 ugers fravær med sædvanlig løn. 

§  22. Udskydelse af orlov efter den 14. uge efter modtagelsen af barnet 

Stk. 3. 

Såfremt den udskudte periode efter stk. 1 og 2 ligger inden for de 10 uger, hvor der 
udbetales sædvanlig løn, jf. § 21, stk. 5, udskydes samtidig retten til at få udbetalt sæd-
vanlig løn, såfremt den ansatte vedbliver med at have samme arbejdsgiver. 

§  23. Udvidet orlov til adoptanter 

I perioden fra modtagelsen og indtil udgangen af den 46. uge efter modtagelsen har 
adoptanterne ret til løn under fravær i yderligere 2 uger, jf. § 2, stk. 4. Disse to uger 
placeres efter aftale med arbejdsgiveren. Hvis der ikke kan opnås enighed om 
placeringen, følges bestemmelsen i § 13 stk. 4. Den samlede periode med løn under 
fravær efter denne bestemmelse kan højst udgøre 2 uger for adoptanterne tilsammen. 
Perioden holdes i sammenhæng, medmindre andet aftales. 

 

§ 25. Genoptagelse af arbejdet 

Stk. 2. 

Arbejdet kan genoptages delvist efter aftale med arbejdsgiveren. Delvis genoptagelse af 
arbejdet kan ske i de 14 uger efter modtagelsen og i op til de 32 uger herefter. Retten til 
fravær og sædvanlig løn efter § 20, § 21 stk. 1, 3, 4 og 5, § 22, stk. 2 og § 23 forlænges 
med den tid, arbejdet genoptages. Forlængelsen kan ikke ske, såfremt den ansatte i 
forvejen har søgt sin dagpengeperiode forlænget udover de 32 uger, jf. §21, stk. 2. 
Forlængelsen kan desuden ikke finde sted i de perioder, der efter § 22, stk. 1 er udskudt 
til senere brug inden barnets 9. år. Hvis den ansatte fratræder, inden den forlængede 
adoptionsorlov er afholdt, skal der indgås ny aftale med den nye arbejdsgiver om 
forlængelsen. 

Bemærkning til stk. 2: 
Ved delvis genoptagelse af arbejdet forstås enhver genoptagelse med en ar-
bejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven. 

Bemærkning til stk. 1 og 2: 
 

§ 25, stk. 1 sammenholdt med § 25, stk. 2. 

§ 25, stk. 1 § 25, stk. 2 

Arbejdet kan genoptages: 
Op til 29 ½ time ved en arbejdstid på 37 
timer om ugen. Genoptagelse sker med 
ca. 80 % af tidligere arbejdstid.  

Under normal arbejdstid. 

Der ydes løn for den tid arbejdet er 
genoptaget. Adoptionsorloven, herunder 
retten til dagpenge og løn, forlænges 
ikke med den tid arbejdet genoptages. 

Der ydes løn for den tid arbejdet er genoptaget. 
Adoptionsorloven, herunder retten til dagpenge og 
løn, forlænges med den tid arbejdet genoptages. 
 

Arbejdet kan genoptages under hele 
adoptionsorloven, også i perioder der er: 

Arbejdet kan genoptages under hele adop-
tionsorloven. 
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udskudt efter § 22, stk. 1 og 2 
forlænget efter § 21, stk. 2. 

Arbejdet kan ikke genoptages i perioder: 
der er forlænget efter § 21, stk. 2 
som den ansatte har ret til at udskyde 
 efter § 22, stk. 1. 

 

§ 28. Pensionsbidrag og optjening af pensionsalder i ulønnede 
dagpengeperioder under adoptionsorlov 

Stk. 2 

Der kan maksimalt indbetales pensionsbidrag / optjenes pensionsalder, der svarer til 22 
ugers orlov. Ved modtagelsen af nedsatte dagpenge ved forlænget orlov, indbetales / 
optjenes der tilsvarende forholdsmæssigt. Ved genoptagelse af arbejdet med forlængelse 
af orlov skal indbetalingerne / optjeningen fordeles på hele den forlængede periode. 
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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

 

Delforlig med nye rettigheder til de ansatte 
 

KL og KTO har i dag holdt det tredje politiske forhandlingsmøde om en ny overenskomst 

på det kommunale arbejdsmarked. 

 

Som planlagt var der 3 temaer ved dagens forhandling: 

 

1. Bedre vilkår for seniorer. 
2. Øget kompetenceudvikling for alle ansatte. 

3. Barselsorlov til mænd samt fravær ved barns sygdom. 

 

Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen, udtaler: 

 

”Vi er i dag nået et vigtigt skridt i den rigtige retning, idet vi har indgået et delforlig om 

seniorrettigheder. Delforliget indebærer også øget kompetenceudvikling af de ansatte 

samt øremærkning af barselsorlov til mænd. 

 
Med rettigheder til seniorerne i kommunerne har KTO-fællesskabet fået et afgørende 

gennembrud på seniorområdet. 

 

Delforliget på seniorområdet betyder at: 

 

- alle ansatte på 60 år har ret til 2 seniordage om året med fuld løn, 

- alle ansatte på 61 år har ret til 3 seniordage om året med fuld løn, 

- alle ansatte på 62 år og derover har ret til 4 seniordage om året med fuld løn, 

- ansatte indenfor særlige udsatte grupper har fra det 58. år ret til 2 seniordage om 
året, 3 seniordage om året, når de bliver 59 år og 4 seniordage om året, fra det år 

de fylder 60 år. Denne gruppe omfatter bl.a. social- og sundhedspersonale, pæda-

goger og rengøringsassistenter. 

 

Naturligvis kunne vi have ønsket os at nå endnu videre. Men vi har med aftalen taget hul 

på noget, vi har kæmpet for i flere år, og som vi vil have mulighed for at udbygge ved 

http://www.kto.dk/
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kommende overenskomstfornyelser. Finansieringen af seniorrettighederne er sket ved en 

kombination af midler fra 3 partsaftalerne og fælles KTO-midler. 

 

Delforliget om kompetenceudvikling betyder, at vi har indgået en aftale om, hvordan 

de 388 mio. kr. til øget kompetenceudvikling, som er en del af 3 partsaftalen, skal udmøn-

tes til kompetencegivende kurser/ efter- og videreuddannelse i kommunerne. Desuden er 

alle medarbejdere sikret en ret til en årlig MUS-samtale. 
 

Endelig indebærer delforliget, at der nu er øremærket 6 ugers barselsorlov til mænd efter 

barnets 14. uge. Den øremærkede barselsorlov bortfalder, hvis manden ikke anvender 

den. Hensigten er, at vi hermed tilskynder til en højere grad af ligestilling i forbindelse 

med barselsorlov. 

 

Vi havde planlagt at forhandle vilkår for forældre ved barns sygdom. Det blev vi desværre 

nødt til at udskyde. Det betyder bestemt ikke, at kravet er væk. Tværtimod har vi aftalt 

med KL, at kravet forhandles senere. KTO har tilkendegivet, at en imødekommelse af 

KTO’s krav herom er af afgørende betydning for et samlet KTO-forlig”. 
 

Yderligere oplysninger:  

 

KTO’s formand, Anders Bondo Christensen, Tlf. 2164 6293 
 



Delforlig på KL-området - 25. januar 2008

• Seniorinitiativer

• Kompetenceudvikling

• Fravær af familie-

mæssige årsager



Seniorinitiativer - I

Der indføres centrale seniorrettigheder:

• Alle ansatte:

• Afvikling:
 Seniordage kan afholdes enten som hele eller halve dage. Eller 

afholdes i timer efter aftale

 Seniordage kan konverteres til en årlig bonus eller løbende 
pensionsindbetaling

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 2

I det kalenderår den ansatte fylder Antal seniordage

60 2

61 3

62 og derover 4



Seniorinitiativer - II

• Tidligere indsats for udvalgte udsatte grupper:

• Grupperne:
 Dagplejere, husassistenter, omsorgs- og pædagogmed-

hjælpere, pædagogisk pers. ved dag- og døgninstitutioner mv., 
pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter mv., social- og 
sundhedspersonale, specialarbejdere mv.

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 3

I det kalenderår den ansatte fylder Antal seniordage

58 2

59 3

60 4

61 4

62 og derover 4



Seniorinitiativer - III

Der indføres lokale seniorpuljer:

• Puljer i den enkelte kommune til seniorpolitiske initiativer

• Midler fra 3-partsaftalerne i perioden 2009-2011

• Opdelt på AC-, FTF-K, og LO-området

• Midlerne skal efter lokal beslutning anvendes til aktiviteter, som 
bidrager til at fastholde seniorer

• Beslutning træffes i enighed af et udvalg bestående af leder- og 
medarbejderrepræsentanter mv.

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 4



Seniorinitiativer - IV

Seniorpolitik:

• Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af 

kommunens personalepolitik

• Ældre medarbejdere skal have tilbud om en 

seniorsamtale

• Det afgøres lokalt i MED fra hvilken alder, tilbuddet skal 

gælde

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 5



Kompetenceudvikling - I

• Udmøntning af midler fra trepartsaftalerne:

 388 mio. kr. afsat til øget kompetenceudvikling i kommunerne

 Midlerne anvendes efter ansøgning til kompetencegivende 
kurser / efter- og videreuddannelse

 3 bestyrelser i kommunen for henholdsvis AC-, FTF-K- og LO-
området træffer beslutning om ansøgninger

 Bestyrelserne består af ledelsesrepræsentanter og 
medarbejderrepræsentanter mv.

 Procedure for ansøgninger afklares i koordinerende forum,  
som består af medlemmer fra de 3 bestyrelser

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 6



Kompetenceudvikling - II

• Ret til medarbejderudviklingssamtale (MUS):

 Alle medarbejdere skal have en årlig MUS

 MUS-samtalen er individuel

 Det kan aftales lokalt, at MUS-samtalen holdes som 
gruppe- og teamsamtaler

 Hovedudvalget skal regelmæssigt evaluere 
anvendelsen af MUS-samtaler

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 7



Fravær af familiemæssige årsager - I

Forbedrede barselvilkår og øremærkning af orlov til mænd:

• Efter barnets 14. uge har moderen og faderen hver især ret til 6 ugers 
fravær med sædvanlig løn. Retten til sædvanlig løn bortfalder, hvis den 
reserverede orlov ikke anvendes

• Herudover har de tilsammen ret til 6 ugers fravær med løn

• Fravær med løn kan placeres fleksibelt, dog skal lønnet orlov afholdes   
før ulønnet orlov

• De nye regler gælder for fødsler efter 31. marts 2008

• Identiske regler er aftalt for adoptanter

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 8



Fravær af familiemæssige årsager - II

• Hidtil gældende regler:

 Efter barnets 14. uge har moderen og faderen tilsammen ret til 

10 ugers fravær med sædvanlig løn

 De 10 ugers fravær med løn skal afholdes i tilslutning til udløbet 

af barnets 14. uge

 Herudover har faderen ret til 2 ugers ret til fravær med 

sædvanlig løn

 Identiske regler for adoptanter

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 9



Fravær af familiemæssige årsager - III

3 eksempler efter barnets 14. uge:

KTO/Delforlig-KL/25.1.2008

Side 10

2 eksempler I dag OK-08

Eksempel 1:

Mor er kommunalt ansat

Mor tager mest muligt = 10 uger = 6 + 6 uger

Eksempel 2:

Far er kommunalt ansat

Far tager mest muligt = 10 + 2 uger = 6 + 6 uger

Eksempel 3:

Far og mor er kommunalt ansat

Far og mor tager tilsammen mest muligt = 10 + 2 uger = 6 + 6 + 6 uger


