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Vedr.:   Generel orientering til medlemsorganisationer m.fl. i forbindelse med af-

slutning af OK-13 
 
Indledning 
Af køreplansaftalen med KL fremgår, at forhandlingerne mellem KTO og KL afsluttes 
senest den 15. februar 2013. På det regionale område (KTO, FOA; AC og Sundhedskar-
tellet) afsluttes forhandlingerne senest den 22. februar 2013. De afsluttende forhandlinger 
kan erfaringsmæssigt forløbe over flere dage. 
 
Som led i forhandlingsmodellen for OK-13 har KTO’s repræsentantskab den 5. december 
2012 bl.a. vedtaget, at repræsentantskabet tager stilling selvstændigt i forhold til aftalere-
sultater på de to forhandlingsområder efter medlemstal på det pågældende forhandlings-
område. Resultatet af forhandlingerne på henholdsvis det kommunale og regionale områ-
de forelægges repræsentantskabet med bestyrelsens indstilling. 
 
Under forudsætning af, at der ikke bliver betydeligt længere mellem afslutningen af for-
handlingerne på de to områder, har forhandlingsudvalget i KTO besluttet, at der afholdes 
ét ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der tages stilling til aftaleresultatet på 
henholdsvis det kommunale og regionale område. 
 
KTO’s medlemsorganisationer 
Umiddelbart efter afslutning af forhandlingerne med henholdsvis KL og RLTN vil der 
blive sendt en mail til medlemsorganisationerne om, at der nu foreligger et resultat. Afta-
leresultatet og sekretariatets beskrivelse af hovedelementerne heri samt overheads vil i 
løbet af et par timer være tilgængelig på KTO’s hjemmeside på www.kto.dk.  
 
KL - pjece 
Et eksemplar af pjecen forventes omdelt på bestyrelsesmødet i umiddelbar tilknytning til 
forligsindgåelsen. Forhåndsbestillingerne udsendes/leveres ca. 1 uge efter forligsindgåel-
sen. 
 
RLTN - pjece 
På bestyrelsesmødet i umiddelbar tilknytning til forligsindgåelsen omdeles en kopi af 
forliget. Forhåndsbestillingerne udsendes/leveres ca. 1 uge efter forligsindgåelsen. 
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KTO’s bestyrelse 
Bestyrelsen vil – udover samme information som til medlemsorganisationerne, jf. oven-
for – modtage det samlede forligsmateriale pr. mail samt blive indkaldt til et ekstraordi-
nært bestyrelsesmøde. 
 
Der sigtes efter, at KTO’s bestyrelse på møde den 18. februar 2013 kan tage stilling til et 
forhandlingsresultat på KL-området, og den 25. februar 2013 på det regionale område.  
 
KTO’s repræsentantskab 
Umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 25. februar 2013 vil der blive indkaldt til et eks-
traordinært repræsentantskabsmøde med henblik på stillingtagen til aftaleresultatet på 
henholdsvis det kommunale og regionale område. Indkaldelsen udsendes med almindelig 
post vedlagt forhandlingsresultaterne på henholdsvis KL-området og RLTN’s område. 
Repræsentantskabsmødet forventes afholdt mandag den 4. marts 2013. 
 
Pjecen med KL-forliget udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen. For 
så vidt angår det regionale forlig henvises til KTO’s hjemmeside. Et pjeceeksemplar om-
deles på repræsentantskabsmødet. 
 
Afslutning 
Ovenstående er med forbehold for, at ekstraordinære situationer opstår, der indebærer, at 
tidsplaner mv. forskubbes. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Henrik Würtzenfeld, direkte 
tlf. nr.: 3347 0621. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse 
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