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Til 
 
KTO’s medlemsorganisationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr.: MED-håndbogen på KL’s område kan nu downloades fra KTO's hjemme-

side samt udsendelse af Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og 
medbestemmelsesområdet 

 
MED-håndbogen på KL’s område kan nu downloades fra KTO’s hjemmeside 
www.kto.dk. Håndbogen er til trykning. De organisationer, der har forudbestilt håndbo-
gen, vil modtage de forudbestilte eksemplarer snarest herefter. Sekretariatet skal beklage, 
at færdiggørelsen af håndbogen har taget længere tid end forventet. 
 

./. Vedlagt endeligt Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelses-
området af 7. februar 2014 mellem KL og KTO. Ved OK-13 blev det aftalt at ændre 
grunduddannelsen for medindflydelse og medbestemmelsesområdet pr. 1. januar 2015 og 
der blev aftalt et foreløbigt protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbe-
stemmelsesområdet. Endvidere blev det aftalt, at de centrale parter efterfølgende bl.a. 
skulle drøfte og fastlægge formålet med og indholdet i grunduddannelserne med henblik 
på at sikre tidssvarende og relevant indhold samt pædagogiske principper og herefter 
færdiggøre protokollatet. Protokollatet træder i kraft 1. januar 2015 og erstatter Protokol-
lat af 15. november 1996 om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestem-
melsesområdet samt bilag til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse om 
indholdet i MED-uddannelsen. Protokollatet er indsat i MED-håndbogen. Der er enighed 
om at indgå et tilsvarende protokollat med RLTN.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                             Eva Agerlin 
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