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NOTAT

Digital udveksling af krav ved O.18

Ved O.18 udveksles krav mellem KL og organisationerne elektronisk. For at 
dette kan ske smidigt og med størst mulig sikkerhed for at kravsbreve både 
kan afleveres og modtages, følges nedenstående procedure:

KL’s mailadresse er O.18@kl.dk Kontaktpersoner Line Schubert 3370 
3141, Amanda Rosendal 3370 3283
 
Organisationernes mailadresser
– Organisationerne giver senest tirsdag den 21. november 2017 KL besked 

om, hvilken mailadresse, KL skal sende kravbrev til. Samt 
kontaktpersonoplysninger til brug for evt. nødprocedure.

– Beskeden gives via mail til O.18@kl.dk
– KL bekræfter pr. mail modtagelsen af mailadressen umiddelbart efter 

modtagelsen og senest den 21. november 2017. Bekræftelsen sendes 
både til den mailadresse, som organisationen har afsendt oplysningen fra 
samt den mailadresse, som kravsbrevet skal sendes til.

Organisationernes krav til KL
– Organisationerne sender kravsbrev i PDF format omdannet fra word (ikke 

indscannet pdf) til KL pr. mail senest tirsdag den 12. december 2017, kl. 
12.00

– Der bruges mailadressen: O.18@kl.dk
– KL bekræfter pr. mail modtagelsen af kravsbrevet umiddelbart efter 

modtagelsen og senest den 12. december 2017, kl. 16.00. Bekræftelsen 
sendes til samme mailadresse, som organisationen har fremsendt 
kravbrevet fra.

KL’s krav til organisationerne
– KL sender kravsbrev i PDF format omdannet fra word (ikke indscannet 

pdf) til organisationerne pr. mail senest tirsdag den 12. december 2017, 
kl. 12.00

– Der bruges de af organisationerne oplyste mailadresser.
– Organisationerne bekræfter pr. mail modtagelsen af kravsbrevet 

umiddelbart efter modtagelsen og senest den 12. december 2017, kl. 
16.00. Bekræftelsen sendes til samme mailadresse, som KL har 
fremsendt kravbrevet fra (O.18@kl.dk)

Nødprocedure
Hvis en part ikke har modtaget bekræftelse på, at et kravsbrev er modtaget, 
kontaktes modparten senest den 13. december kl. 9.00, hvorefter procedure 
for modtagelse aftales mellem parterne, således at kravene senest er 
modtaget kl. 12.00 samme dag.
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