
 
KOMMUNALE TJENESTEMÆND  
OG OVERENSKOMSTANSATTE 
LØNGANGSTRÆDE 25, 1  
1468 KØBENHAVN K 
TLF. 33 11 97 00 
www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Til 
KTO’s medlemsorganisationer 
 
 

 
 
 
 
 
Vedr.:  Køreplansaftale - forhandlingsmæssige snitflade vedrørende krav om seni-

orpolitik 
 
KTO orienterede i brev af 19. november 2012 KTO’s medlemsorganisationer om aftale 
med KL om den endelige forhandlingsmæssige snitflade mellem hvilke generelle afta-
ler/temaer, der kan forhandles af henholdsvis KTO og organisationerne, jf. den indgåede 
køreplansaftale med KL af 18. september 2012.  
 
Udgangspunktet for fordelingen af KTO-aftalerne er, at en aftale i sin helhed enten er 
placeret ved KTO forhandlingerne eller ved organisationernes forhandlinger. 
 
Af aftalen om den endelige forhandlingsmæssige snitflade fremgår dog, at krav i relation 
til seniorpolitik er delt, således at seniorkrav både kan rejses og forhandles ved KTO-
forhandlingerne og ved organisationsforhandlingerne.  
  
Ved OK-13 forhandlingerne har KTO fremsat følgende krav på det seniorpolitiske områ-
de: 
 
Vilkår for seniorer forbedres: 
 

• Ret til gradvis tilbagetrækning ved nedsat arbejdstid. Det sikres, at der ved organi-
sationsforhandlingerne kan aftales dækning af evt. indtægtstab – fx delpension, 
delefterløn eller med reduceret pensionsindbetaling. 

• Ansatte, der oppebærer pension, inddrages fuldt ud i overenskomsten. 
 
KL har overfor KTO fremsat følgende krav: 

• Seniordagene skal tilpasses tilbagetrækningsreformen. 
 
KL har stillet et tilsvarende krav overfor organisationerne i forhold til de supplerende 
seniordage, der er aftalt i de enkelte overenskomster. 
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KL har endvidere overfor organisationerne stillet krav om, at ansatte der oppebærer en 
pension, som det offentlige har ydet bidrag til, skal omfattes af overenskomsternes dæk-
ningsområde og undtages fra pensionsbestemmelserne. 
 
Med henblik på en forhandlingsmæssig håndtering, så det samme krav ikke forhandles 
ved flere borde samtidigt, er der mellem KTO og KL enighed om nedenstående princip-
per.  
 
Principper for en forhandlingsmæssig håndtering af krav vedrørende seniorpolitik: 
 

• KL’s krav til KTO og organisationerne vedrørende en parallel forskydning af al-
dersgrænser i relation til seniordage forhandles mellem KTO og KL. KL’s krav er 
begrundet i ændrede aldersgrænser i tilbagetrækningsreformen. Det indebærer, at 
KL’s krav til organisationerne herom løftes til KTO-bordet. 

• Krav vedrørende seniordage aftalt ved KTO-forhandlingerne forhandles mellem 
KTO og KL. Krav vedrørende de supplerende seniordage aftalt i overenskomster, 
herunder krav om nye supplerende seniordage o.lign. forhandles mellem organisa-
tionen og KL. 

• Ret til nedsat tid forhandles mellem KTO og KL.  
• Krav vedrørende udvidelse af overenskomsternes dækningsområde i forhold til 

ansatte, der oppebærer pension, forhandles mellem KTO og KL. Det indebærer, at 
KL’s krav til organisationerne herom løftes til KTO-bordet. 

• Øvrige krav vedrørende seniorpolitik forhandles mellem organisationen og KL. 
 
Organisationerne må efter behov sammen med KL drøfte principperne i forhold til de 
fremsatte krav om seniorpolitik på det enkelte overenskomstområde med henblik på en 
afklaring af, hvorvidt kravet forhandles ved organisationens forhandlinger med KL eller, 
om kravet er omfattet af krav, der forhandles mellem KTO og KL. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående principper kan rettes til enten Helle Basse 
eller Henrik Würtzenfeld. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse                                                                                            Henrik Würtzenfeld 
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