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Til 
 
KTO’s medlemsorganisationer 
 

 
 
 
 
 
 
Vedr.:  3. politiske forhandling mellem RLTN og KTO - delforlig 
 
Ved den tredje politiske forhandling den 1. februar 2008 mellem forhandlingsdelegatio-
nerne på RLTN’s område blev indgået et nyt delforlig, men uden seniorpolitiske initiati-
ver. 
  
Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL’s område for så vidt angår 
kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. 
 

. / . 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 kompetenceudvikling og fravær af familiemæs-
sige årsager. 
 

For så vidt angår de seniorpolitiske initiativer kunne der ikke opnås enighed, herunder 
specifikt om ret til seniordage. På foranledning af RLTN er det besluttet at fortsætte for-
handlingerne i næste uge mellem RLTN og KTO om seniorpolitiske initiativer. Emnet er 
således ikke overgået til organisationsforhandlingerne. Organisationerne vil snarest mu-
ligt blive orienteret, når der foreligger en afklaring mellem RLTN og KTO. 
 
Ved næste ordinære politiske forhandling den 8. februar 2008 vil temaet være trivsel og 
tryghed. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Holst 

Sagsnr.: 1215.1 
 JH/jb 

Direkte tlf.nr.: 3347 0611 
1. februar 2008 
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1. februar 2008 
 

 

P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

 

Delforlig med regionerne, men ikke om seniorrettigheder! 
 

Danske Regioner (RLTN) og KTO har i dag holdt det tredje politiske forhandlingsmøde 

om en ny overenskomst på det regionale arbejdsmarked. 

 

Som aftalt med RLTN forud for mødet var temaerne ved dagens forhandling; bedre vilkår 

for seniorer, fravær ved barns sygdom, kompetenceudvikling og barselsorlov til mænd. 

 

Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen udtaler: 

 

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

de 118 mio. kr. til øget kompetenceudvikling, som er en del af 3 partsaftalen, skal udmøn-

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

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

 

Delforliget indebærer desuden – ligesom på KL-området - 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 li-

gestilling i forbindelse med barselsorlov. 

 

Med hensyn til at indgå en aftale om rettigheder til seniorer i regionerne, har vi givet os 

selv en ekstra frist. RLTN meddelte, at de har brug for mere tid og det har vi respekteret. 

Så må den næste uge vise om vi kan finde en samlet senior løsning i KTO, eller om det 

skal være de enkelte organisationer, der skal prøve kræfter med RLTN i forhold til at for-

handle bedre vilkår for seniorerne.” 

 

Yderligere oplysninger:  

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

http://www.kto.dk/


Delforlig på RLTN-området - 1. februar 2008

• Kompetenceudvikling

• Fravær af familie-

mæssige årsager



Kompetenceudvikling - I

• Udmøntning af midler fra trepartsaftalerne:

 118 mio. kr. afsat til øget kompetenceudvikling i regionerne

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

 3 bestyrelser i regionen 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-RLTN/1.2.2008
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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-RLTN/1.2.2008

Side 3



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-RLTN/1.2.2008
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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-RLTN/1.2.2008
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Fravær af familiemæssige årsager - III

3 eksempler efter barnets 14. uge:

KTO/Delforlig-RLTN/1.2.2008

Side 6

2 eksempler I dag OK-08

Eksempel 1:

Mor er regionalt ansat

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

Eksempel 2:

Far er regionalt ansat

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

Eksempel 3:

Far og mor er regionalt ansat

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


