
 

FARUM KOMMUNE   KOMMUNALE TJENSTEMÆND 

    OG OVERENSKOMSTANSATTE (KTO) 

 

 

 

 

 

 

   AFTALE 
 

 

 

mellem Farum Kommune og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)  om  

plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2002 af aftaler og overenskomster om løn- og 

ansættelsesvilkår for ansatte i Farum Kommune. 

 

 

1. Udveksling af krav, opsigelse af aftaler, overenskomster mv.: 

 

Senest mandag den 31. december 2001 udveksles mellem Farum Kommune og KTO generelle 

overenskomstkrav og mellem KTO’s medlemsorganisationer og Farum Kommune specielle 

overenskomstkrav. Fremsættelse af krav om ændring af de berørte aftaler og overenskomster 

(og forslag om områder for nye aftaler og overenskomster, der forudsætter revision eller bort-

fald af bestående aftaler og overenskomster) betragtes som rettidig opsigelse af overenskom-

sterne/aftalerne pr. 1. april 2002.  

 

Farum Kommune har valgt at opsige samtlige aftaler og overenskomster, lokale aftaler, for-

håndsaftaler, kutymer og personalepolitiske aftaler, der måtte være tilknyttet overenskom-

ster/personalegrupperne m.v.  

 

Da denne aftale er indgået så tæt på fristen den 31. december 2001, er Farum Kommune og 

KTO enige om gensidigt at forlænge fristen for opsigelse til den 7. januar 2002, og at en sådan 

opsigelse er en rettidig opsigelse pr. 1. april 2002. KTO har gjort opmærksom på, at KTO ikke 

har kompetence til at forlænge opsigelsesfristen for så vidt angår det specielle område, men at 

denne kompetence ligger hos KTO’s medlemsorganisationer. KTO vil anmode medlemsorgani-

sationerne om, såfremt organisationen ikke kan tilslutte sig en forlængelse til den 7. januar 

2002, senest den 27. december 2001 kl. 15.00 at give Farum Kommune meddelelse herom.  

(Meddelelse kan evt. fremsendes  pr. mail til lah@farum.dk). 

 

Vedrørende de af arbejdsgiverne ensidigt fastsatte regulativer på tjenestemandsområdet foreta-

ges ingen opsigelse af Farum Kommune, men Farum Kommune har  besluttet, at Farum Kom-

mune følger de af KL fastsatte bestemmelser herom og i øvrigt at Farum tiltræder, såfremt KL 

ændrer i de nu gældende bestemmelser. For så vidt angår aftalte bestemmelser på tjeneste-

mandsområdet er KTO og Farum Kommune enige om, at disse omfattes af 1. afsnit i dette kapi-

tel.  

 



 

2. Tiltrædelsesoverenskomst på både det generelle og specielle område med de nødvendige 

tilpasninger: 

 

KTO og KTO’s medlemsorganisationer vil kunne indgå en tiltrædelsesoverenskomst med Fa-

rum Kommune på både det generelle og specielle område med de nødvendige tilpasninger un-

der forudsætning af, at der parallelt med og i opfølgning af OK-02 forhandlingerne på det 

(amts)kommunale område foregår et lokalt forhandlingsforløb i Farum Kommune om størst 

mulig udfyldelse af KTO-rammeaftalerne, der rækker ud over 1. april 2002.  

 

KTO har betinget tiltrædelsen af, at der sker størst mulig udfyldelse af KTO-rammeaftalerne, 

der rækker ud over den 1. april 2002.   

 

Drøftelserne om en tiltrædelsesoverenskomst på både det generelle og specielle område påbe-

gyndes umiddelbart efter indgåelse af KTO-forliget mellem KTO og de (amts)kommunale ar-

bejdsgivere. Drøftelserne om en tiltrædelsesoverenskomst føres mellem Farum Kommune og 

KTO/KTO’s medlemsorganisationer. 

 

Det følger af bekendtgørelsen om Lønningsnævnet, at Lønningsnævnet har godkendelsesbefø-

jelser både i forhold til retningslinier og forhandlingsoplæg og i forhold til forhandlingsresulta-

ter vedrørende de specielle forhandlinger. Tilsvarende gælder hvad angår retningslinier for ge-

nerelle aftaler – herunder rammeforlig. Parterne respekterer dette og Farum Kommune sørger 

for forelæggelse for nævnet. 

 

 

3. Lokalt forhandlingsforløb: 

 

Forhandlingerne om udfyldelse af rammeaftaler (KTO og de lokalt indgåede aftaler/kutymer 

m.v.)  føres mellem Farum Kommune og en  lokal repræsentativ forhandlingsdelegation/gruppe, 

der har kompetence til at forhandle og indgå aftaler om udfyldelse af rammeaftalerne.  

 

Senest den 5. januar 2002 meddeler KTO til Farum Kommune navnene på repræsentanterne i  

forhandlingsdelegationen/gruppen.  Såfremt Farum Kommune  ikke anser forhandlingsdelegati-

onen  for repræsentativ, kan Farum Kommune anmode om drøftelser med KTO herom. Såfremt 

Farum Kommune ikke senest den 8. januar 2002 har anmodet om en sådan drøftelse er forhand-

lingsdelegationen/gruppen godkendt af Farum Kommune.  

 

De lokale forhandlinger påbegyndes snarest muligt efter 1. januar 2002. Parterne i de lokale 

forhandlinger aftaler på første møde et forhandlingsforløb, herunder en drøftelse af, hvilke 

rammeaftaler der skal udfyldes lokalt, samt hvilke lokale aftaler, forhåndsaftaler, kutymer og 

personalepolitiske aftaler, der kan opretholdes/skal drøftes med henblik på ændring eller ophør.    

 

De lokale forhandlinger tilrettelægges således, at de kan afsluttes ca. 14 dage efter indgåelse af 

KTO-forliget  mellem KTO og Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen , Køben-

havns Kommune og Frederiksberg Kommune. 

 



Det tilstræbes, at forhandlingerne foregår ud fra forslag til aftaletekster.   

 

4.Parternes stillingtagen til det lokale resultat: 

 

Endelig meddelelse fra Farum Kommune til KTO om resultatet af de lokale forhandlinger gives 

21 dage efter  indgåelse af  KTO-forliget mellem KTO og KL, ARF, Københavns Kommune og 

Frederiksberg Kommune. 

 

KTO’s meddelelse til Farum Kommune om, hvorvidt forudsætningerne for en tiltrædelses-

overenskomst er opfyldt, gives med en frist på 14 dage fra modtagelse af meddelelse fra Farum 

Kommune om resultatet af de lokale forhandlinger.   

 

 

5. Evt. forhandlinger på det generelle og det specielle område: 

 

Såfremt KTO ikke finder, at betingelserne for at indgå en tiltrædelsesoverenskomst på både det 

generelle og specielle område er til stede, vil der skulle indledes et forhandlingsforløb både på 

de generelle og det specielle område. 

 

Parterne aftaler herefter en frist for udveksling af særlige Farum-krav på både det generelle og 

det specielle område og indgår hurtigst muligt en aftale om tilrettelæggelse af et forhandlings-

forløb. 

 

 

6. Parternes stillingtagen til en tiltrædelsesoverenskomst: 
 

KTO orienterer Farum Kommune om KTO’s og KTO’s medlemsorganisationers stillingtagen 

til  KTO-forliget indgået mellem KTO og KL, ARF, Københavns Kommune og Frederiksberg 

Kommune og forlig på de enkelte overenskomstområder.  

 

Farum Kommune giver KTO en tilbagemelding på Farum Kommunes stillingtagen til en tiltræ-

delsesoverenskomst.  

 

Endelige forhandlingsresultater indgået mellem Farum Kommune og KTO betinges godkendt af 

Kommunernes Lønningsnævn efter gældende regler herom.  

 

 

7.Varsling af iværksættelse af konflikt: 

 

Farum Kommune og KTO er i  lighed med den indgåede aftale mellem KTO og Kommunernes 

Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark, Københavns Kommune og Frederiksberg 

Kommune – enige om, at varsling af arbejdsstandsning i forbindelse med overenskomstfornyel-

sen pr. 1. april 2002, såfremt der ikke kan opnås enighed om en tiltrædelsesoverenskomst med 

de nødvendige tilpasninger eller forlig som følge af  et forhandlingsforløb på både det generelle 

og specielle område, kan ske på følgende måde: 

 



Parterne accepterer gensidigt, at arbejdsstandsning kan varsles ved anbefalet skrivelse senest 4 

uger før iværksættelsen. Arbejdsstandsning kan iværksættes fra en hvilken som helst dato fra 

den 1. april 2002. 

 

 

Farum, den  

 

 

For Farum Kommune 

Peter Brixtofte                              Jørgen Larsen 

 

 

 

For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 

Poul Winckler                                Signe Friberg Nielsen  
 

 


