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Vedr.:  OK-13 på RLTN-området – Endelig placering af KTO-aftaler ved forhand-

lingerne samt aftalte forhandlingsmøder 
 
 
Køreplansaftale – sniflade 
I den indgåede køreplansaftale med RLTN for OK-13 er der fastlagt en snitflade mellem 
hvilke generelle aftaler/temaer, der kan forhandles af henholdsvis KTO og organisatio-
nerne.  
 
I den forbindelse udestod en placering af følgende generelle aftaler: 
 

• Rammeaftalen om socialt kapitel med tilhørende protokollater 
• Rammeaftalen om seniorpolitik 
• Aftale om kompetenceudvikling. 

 
Der er nu på det regionale område opnået enighed om placering af de tre aftaler.  
 

./. Aftalen om den forhandlingsmæssige placering af aftalerne vedlægges. Aftalen er et 
tillæg til køreplansaftalen, som er udsendt og kommenteret i brev af 1. november 2012. 

 
I henhold til køreplansaftalen gælder, at krav der forhandles ved KTO-bordet som ud-
gangspunkt forhandles efter kapitel 1 i køreplansaftalen – det vil sige ved de tværgående 
forhandlinger mellem RLTN, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet. 
 
Fastlæggelse af hvilke generelle krav, der forhandles efter kapitel 1 i køreplansaftalen 
(tværgående forhandlinger) vil blive drøftet mellem parterne den 11. december 2012. 
 
Der er aftalt følgende i forhold til placering af ovenstående aftaler: 
  
Socialt kapitel 
Krav i relation til rammeaftalen om socialt kapitel er placeret ved KTO-forhandlingerne, 
idet evt. krav til protokollater/aftaler indgået mellem RLTN og den enkelte organisation 
vedrørende det sociale kapitel som hidtil, kan forhandles ved organisationsbordene. 
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Seniorpolitik 
Krav i relation til seniorpolitik er delt, således at seniorkrav både kan rejses ved KTO-
forhandlingerne og ved organisationsforhandlingerne.  
 
Kompetenceudvikling 
Krav i relation til kompetenceudvikling er aftalt placeret ved organisationsforhandlinger-
ne, idet krav i relation til evt. ændringer af bestemmelser vedrørende MED/SU i ramme-
aftalen om kompetenceudvikling er placeret på KTO-bordet.  
 
Politiske møder 
Der er mellem  RLTN, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet aftalt tværgående politiske 
forhandlinger den: 
 

• 1. politiske forhandling 18. januar 2013 
• 2. politiske forhandling 8. februar 2013 
• 3. politiske forhandling 22. februar 2013 

 
Endvidere afholdes der den 7. december 2012 et politisk møde mellem parterne i tilknyt-
ning til udveksling af kravene. 
 
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Helle Basse eller Henrik Würtzenfeld. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                            Henrik Würtzenfeld 
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