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KTO´s medlemsorganisationer 
 
  

 
 
 
 
 
Vedr.:  OK-13 - påtænkt vedtægtsændring i relation til opgørelse af medlemsstal på 

arbejdsgiverområder 
 
Som led i forhandlingsmodellen for OK-13 har KTO’s bestyrelse på bestyrelsesmødet 
den 21. juni 2012 indstillet et udkast til midlertidigt tillæg til KTO´s vedtægter til god-
kendelse på KTO´s repræsentantskabsmøde den 5. december 2012, hvor bl.a. udtagelse af 
generelle krav til OK-13 finder sted. Det midlertidige tillæg foreslås at træde i kraft 
umiddelbart efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet og svarer i øvrigt indholds-
mæssigt til det midlertidige tillæg, som var gældende ved OK-11.  
 
I lighed med OK-11 tilvejebringes der således med det midlertidige tillæg bl.a. hjemmel 
til, at repræsentantskabet i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013 
træffer beslutninger selvstændigt i forhold til henholdsvis det kommunale og det regiona-
le forhandlingsområde med stemmer efter medlemstal på det pågældende område. 
 
Med henblik på at en sådan stillingtagen i forhold til de to forhandlingsområder kan finde 
sted, vil KTO´s medlemsorganisationer pr. brev blive bedt om at indberette antal tilslut-
tede medlemmer opgjort på de to arbejdsgiverområder til KTO’s sekretariat. Fordelingen 
af antal medlemmer tilsluttet KTO opgøres med udgangspunkt i det indberettede med-
lemstal pr. 1. januar 2012. Den enkelte organisations indberettede medlemstal pr. 1. janu-
ar 2012 vil fremgå af brevet. Fristen for tilbagemelding til KTO’s sekretariat er den 21. 
september 2012. 
 
Ved opgørelse af organisationens samlede tilsluttede medlemstal i forhold til det kom-
munale / regionale forhandlingsområde medregnes ledige, efterlønsmodtagere og pensio-
nister til den sektor, hvor de sidst har været beskæftiget, eller fordeles mellem de to sek-
torer efter organisationens forholdsmæssige andel mellem kommunalt og regionalt be-
skæftigede. 
 
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Susanne Rehm på telefon 3347 0616 
eller Helle Basse på telefon 3347 0611. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse                                                                                                    Susanne Rehm 
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