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Vedr.:  Frist for organisationernes stillingtagen til forligene med hhv. KL og RLTN 

 

Forliget med KL og forliget med RLTN er i dag godkendt af repræsentantskabet, idet 

repræsentantskabets stillingtagen er vejledende med henblik på efterfølgende stillingta-

gen i organisationernes kompetente forsamlinger.  

 

Forhandlingsdelegationerne har besluttet, at organisationernes stillingtagen til forligene 

skal være sekretariatet i hænde  

 

senest mandag den 4. juni 2018. 

 

Bestyrelsen vil herefter på et ekstraordinært møde den 6. juni 2018 tage stilling til, hvor-

vidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster på henholds-

vis det kommunale og regionale område er endelig godkendt. 

 

Forhandlingsfællesskabet skal opfordre medlemsorganisationerne til løbende at meddele 

Forhandlingsfællesskabet resultatet af eventuelle urafstemninger eller stillingtagen i 

kompetent forsamling (att. Jette Balle på email: jb@forhandlingsfaellesskabet.dk). Det 

erindres om, at organisationerne tidligst kan offentliggøre afstemningsresultatet den 4. 

juni 2018, jf. forligene samt medlemsudsendelse af 28. april 2018 om organisationsfor-

handlinger. 

 

Der gøres opmærksom på, at der skal gives en separat tilbagemelding for organisationer-

nes stillingtagen på henholdsvis KL- og RLTN-området, for de organisationer, der er om-

fattet af forhandlingsaftalen på henholdsvis KL- og RLTN området.  

 
Det bedes oplyst, om stillingtagen er sket ved urafstemning eller i kompetent forsamling.   
 
Såfremt stillingtagen er sket ved urafstemning bedes følgende oplyst:   
 

• Procentvise fordeling af ja-stemmer og nej-stemmer.  
• Den samlede stemmeprocent. 
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Proceduren for forligets godkendelse fremgår af § 14, litra e, i Forhandlingsfællesskabets 
vedtægter, der lyder således:  

 

”Bestyrelsen tager endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse 

af aftaler og overenskomster er godkendt. Bestyrelsens stillingtagen sker efter organisa-

tionernes selvstændige stillingtagen, jf. § 10, stk. c. Såfremt det på bestyrelsesmødet kon-

stateres, at der mellem LO-, FTF- og AC-valggrupperne er enighed om at godkende et 

forlig, meddeler Forhandlingsfællesskabet til henholdsvis KL eller RLTN, at Forhand-

lingsfællesskabets forlig er godkendt. Organisationer, der ikke kan tiltræde Forhand-

lingsfællesskabets forlig bliver ikke af den grund forpligtet af Forhandlingsfællesskabets 

forlig. Såfremt der på bestyrelsesmødet ikke er enighed mellem de nævnte valggrupper 

om at godkende Forhandlingsfællesskabets forlig på et forhandlingsområde, træffer be-

styrelsen beslutning om det videre forhandlingsforløb.”  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Henrik Wurtzenfeld 

 


