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Vedr.: OK-18 køreplansaftaler med KL og Danske Regioner 
 
Køreplansaftale 
Forhandlingsfællesskabet er sammen med henholdsvis KL og Danske Regioner (RLTN) 
blevet enige om vedlagte aftaler om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 
2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for henholdsvis kommu-
nalt og regionalt ansatte (herefter køreplansaftale). Udgangspunktet for køreplansaftaler-
ne er køreplansaftalerne indgået ved OK-15 med en kalendermæssig tilretning til OK-18. 
 
Til hver af aftalerne er der udarbejdet bilag indeholdende en oversigt over generelle afta-
ler mv., samt en tidslinje 2017/2018. 
 
Køreplansaftalen er baseret på en forhandlingsmodel, hvor der er en opdeling i generelle 
forhandlinger, og organisationsforhandlinger, der ud over krav af speciel karakter også 
kan omfatte krav til en række generelle aftaler.  
 
Nedenfor knyttes en række bemærkninger til de enkelte kapitler/afsnit i køreplansaftalen. 
 
Generelle forhandlinger 
Forhandlingsfælleskabet udveksler generelle krav med henholdsvis KL og RLTN den 12. 
december 2017.  
 
De generelle forhandlinger på KL-området indledes den 5. januar 2018, og tilrettelægges 
så de kan afsluttes senest den 14. februar 2018. 
 
På det regionale område indledes de generelle forhandlinger den 12. januar 2018, og af-
sluttes den 20. februar 2018. 
 
Organisationsforhandlinger 
Organisationerne udveksler specielle krav med henholdsvis KL og RLTN senest den 12. 
december 2017. Organisationsforhandlingerne kan herefter indledes fra den 15. december 
2017.  
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Det er aftalt, at det første møde mellem KL og organisationerne skal afholdes senest den 
25. januar 2018, medmindre andet aftales mellem organisationsaftalens parter. 
 
På det regionale område skal det første møde mellem RLTN og organisationerne være 
afholdt senest den 31. januar 2018, medmindre andet aftales mellem organisationsaftalens 
parter. 
 
Organisationsforhandlingerne afsluttes senest den 28. februar 2018. 
 
Snitflade – forhandlingsmæssig placering af generelle aftaler ved henholdsvis Forhand-
lingsfællesskabets forhandlinger og organisationsforhandlinger   
Der udestår en fordeling af hvilke generelle aftaler, der kan forhandles af Forhandlings-
fællesskabet og af organisationerne. 
 
En afklaring heraf sker ved forhandling mellem henholdsvis KL og Forhandlingsfælles-
skabet og RLTN og Forhandlingsfællesskabet medio november 2017. Der er mellem par-
terne en fælles forståelse af, at udgangspunktet for forhandlingen er den aftalte snitflade 
ved OK-15. 
 
Organisationernes forslag til generelle overenskomstkrav i forhandlinger mellem For-
handlingsfællesskabet og henholdsvis KL og RLTN indsendes som bekendt til Forhand-
lingsfællesskabet senest den 6. november 2017. I den forbindelse bedes organisationerne 
være opmærksomme på udgangspunktet - den aftalte snitflade ved OK-15. Køreplansaf-
talen for OK-15, herunder den aftalte snitflade kan læses på forhandlingsfællesskabets 
hjemmeside. 
 
Elektronisk udveksling af krav 
Som ved OK-15 sker udveksling af krav elektronisk. 
 
Organisationerne vil senere modtage nærmere information herom. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til enten Helle Basse på tlf. 
3347 0611 eller Henrik Würtzenfeld på tlf. 3347 0621. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse                                                                                            Henrik Würtzenfeld 
 


