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Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Formanden foreslog valg af Mariann Skovgaard, LC, til dirigent.
Der var ikke andre kandidater, og Mariann Skovgaard valgtes til dirigent.
Dirigenten takkede for valget.
Dirigenten henviste til mødeindkaldelsen, hvoraf fremgår en dagsorden med 4 punkter. Hun
spurgte, om der var bemærkninger til den udsendte dagsorden?
Dennis Kristensen bad om ordet til selve dagsordenen.
Han henviste til, at repræsentantskabet efter forligsindgåelsen plejer at tage stilling til KTOforligene på henholdsvis KL´s og RLTN´s område. Endvidere plejer forhandlingsudvalget
forinden at have besluttet en dato for, hvornår organisationernes samlede stillingtagen til
forligene skal være KTO i hænde. Disse spørgsmål har repræsentantskabet normalt taget stilling
til på baggrund af, at alle stort set har kendt resultatet af overenskomstfornyelsen. Situationen er
imidlertid mere kompleks denne gang.
Han foreslog derfor på vegne af OAO, at repræsentantskabet beslutter at udskyde stillingtagen til
KTO-forligene.
Han henviste til indførelsen af den omvendte forhandlingsmodel i 2005, som blandt andet betød
flere emner til forhandling af organisationerne og færre emner til forhandling ved KTO-bordet.
Forhandlingsudvalget var den gang opmærksom på, at forhandlingsmodellen kan medføre, at
arbejdsgiverne udvælger og presser enkelte organisationer. Derfor indgår det også i den
omvendte model, at ingen organisation må blive efterladt ”på perronen”. Han henviste videre til,
at der foreligger en melding om, at der ikke har været ført realitetsforhandlinger på
undervisningsområdet.
KTO skal ikke blande sig i forhandlingerne mellem KL og LC. Men der er brug for at
fællesskabet sikrer sig, at der føres reelle forhandlinger mellem parterne.
Henning Pedersen tilsluttede sig på vegne af FTF-K forslaget om at udskyde godkendelsen af
KTO-forligene. Begrundelsen for beslutningen er, at der ikke har været ført realitetsforhandlinger mellem KL og LC, og at andre organisationer ved kommende forhandlinger med KL kan
blive ramt af en lignende situation.
Lisbeth Lintz sagde, at hun på vegne af AC ligeledes bakkede op om forslaget.
Dirigenten spurgte, om der var andre bemærkninger til dagsordenen.
Der var ikke andre, som ønskede ordet til dagsordenen.
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Dirigenten konkluderede på den baggrund, at repræsentantskabet besluttede at udskyde
stillingtagen til KTO-forligene på KL´s område og RLTN´s område, indtil det kan konstateres, at
der er indledt realitetsdrøftelser mellem KL og LC.
Anders Bondo Christensen, LC, sagde at den netop trufne beslutning viser, at der er værdi ved
at være en del af KTO-fællesskabet. Beslutningen betyder meget for LC i forhold til de
spørgsmål, som LC lige nu kæmper med. Han fandt desuden, at KL´s krav vedrørende arbejdstid
er en helt ny måde fra KL`s side at tænke arbejdstid på, og at andre organisationer ved kommende
forhandlinger kan blive mødt med lignende krav.
Formanden konstaterede at det havde været kort repræsentantskabsmøde, og at der vil blive
indkaldt til et nyt repræsentantskabsmøde, når forudsætningen for stillingtagen til KTO-forligene
er til stede.

Formanden takkede Mariann Skovgaard for ledelsen af repræsentantskabsmødet.
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