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Vedr.:  Vejledning om behandling af sager vedr. påstået brud på MED-rammeafta-

lerne med KL og RLTN 
 
KTO's sekretariatsgruppe vedr. medindflydelse og medbestemmelse har udarbejdet ved-
lagte ”Vejledning om behandling af sager vedr. påstået brud på MED-rammeaftalerne 
med KL og RLTN”. Vejledningen er en revision af ”Vejledning om behandling af sager 
vedr. påstået brud på MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen”, som KTO udsendte til 
medlemsorganisationerne i 2006. 
 
KTO’s forhandlingsdelegation gav under forhandlingerne ved OK-11 hinanden håndslag 
på, at der tages konkrete initiativer i KTO i forhold til at sikre, at der i medarbejdersidens 
lokale drøftelser om, hvorvidt en sag skal rejses, er en særlig fokus på de(n) personale-
gruppe(r), som er udsat for en manglende inddragelse i henhold til MED-rammeaftalens 
bestemmelser, jf. KTO’s brev til medlemsorganisationerne af 28. juni 2011. Som noget 
nyt er der derfor indarbejdet et nyt afsnit 2.2. om ”Særligt fokus fra medarbejderside på 
inddragelse af medarbejdergrupper, der bliver berørt af manglende inddragelse i stilling-
tagen til videreførelse af sag”.  
 
Formålet med vejledningen er, at beskrive proceduren for behandling af sager om påstået 
brud på MED-rammeaftalerne samt at få præciseret, hvilke dokumentationsmaterialer de 
centrale parter har brug for i forbindelse med behandling af sager om påstået brud. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                                         Eva Agerlin 
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