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Vedr.:  Diskussionsoplæg vedrørende den fremadrettede indsats - OK-08 
 
KTO’s forhandlingsudvalg og bestyrelse har drøftet den fremadrettede indsats i relation til OK-
08.  
 
Hovedemnet forventes at være, hvordan forhandlingsmodellen ved OK-05 kan udvikles til også 
at kunne anvendes ved OK-08.  
 
En afklaring af forhandlingsmodellen ved OK-08 forventes at ske som led i en vekselvirkning 
mellem drøftelser i medlemsorganisationerne, i forhandlingsudvalget og i bestyrelsen samt på 
den ene forhandlingskonference, der afholdes den 9. marts 2006. Der henvises i øvrigt til 
KTO’s brev af 25. oktober 2005 vedrørende foreløbig tidsplan for planlægning og tilrettelæg-
gelse af OK-08 samt KTO’s brev af 5. december 2005 vedrørende konference den 9. marts 
2006 om forhandlingsmodellen for OK-08. 
  

. / . Det er forhandlingsudvalgets og bestyrelsens opfattelse, at vedlagte diskussionsoplæg er et 
internt oplæg på organisationssiden, som udgør et godt udgangspunkt for organisationernes vi-
dere diskussioner og overvejelser om forberedelsen og tilrettelæggelsen af OK-08.  
 
KTO’s bestyrelse har på den baggrund truffet beslutning om, at udsende diskussionsoplægget til 
KTO’s medlemsorganisationer. Diskussionsoplægget er ikke fortroligt, men er rettet mod orga-
nisationssiden, og det forudsættes derfor, at det ikke offentliggøres videre på hjemmesider o. 
lign. 
 
I diskussionsoplægget er der først og fremmest sat fokus på centrale emner i den omvendte mo-
del i relation til såvel køreplansaftalen som forhandlingsaftalen.  
 
I afslutningen af diskussionsoplægget er der opsummeret de problemstillinger og spørgsmål i 
oplægget, der skal afklares for at udvikle OK-05-modellen til OK-08. 
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Endelig er der til diskussionsoplægget vedlagt følgende 3 bilag: Forhandlingsaftalen, køre-
plansaftalen, samt et bilag vedrørende den antalsmæssige fordeling før og efter kommunalre-
formen indenfor det regionale, kommunale henholdsvis statslige område, fordelt på dels valg-
grupper dels organisationer.  
 
Undervejs i hele forløbet forventes der at være mere overordnede drøftelser af de forhandlings-
temaer, der kan blive relevante ved OK-08. Men først fra vinteren 2006 frem til september 2007 
forventes kravene til OK-08 at skulle udtages. Som et led i forberedelserne af såvel organisatio-
nernes kravsudtagelse, som den mere generelle forberedelse af OK-08 afholdes en anden konfe-
rence i foråret 2007 om ”Forhandlingstemaer ved OK-08”. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Holst                                                                                           Henrik Würtzenfeld 
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Til: Medlemsorganisationerne 
 
Vedr.: Den omvendte model i 2008 
 
 
 
1. INDLEDNING 
 
Baggrund 
KTO’s forhandlingsudvalg og bestyrelse har drøftet den fremadrettede indsats i relation til 
OK-08. 
 
Hovedemnet forventes at være, hvorvidt den omvendte model kan udvikles til også at 
kunne anvendes ved OK-08. En afklaring af forhandlingsmodellen ved OK-08 forventes 
at ske som led i en vekselvirkning mellem drøftelser i medlemsorganisationerne, i for-
handlingsudvalget og i bestyrelsen samt på den ene forhandlingskonference, der afholdes i 
marts 2006. Det er tanken, at konferencen kan bruges som afsæt for de videre drøftelser 
og stillingtagen i forhandlingsudvalget, i bestyrelsen og i medlemsorganisationerne.  
 
Undervejs i hele forløbet forventes der at være mere overordnede drøftelser af de forhand-
lingstemaer, der kan blive relevante ved OK-08. Men først fra vinteren 2006 frem til sep-
tember 2007 forventes kravene til OK-08 at skulle udtages. Som et led i forberedelserne af 
såvel organisationernes kravsudtagelse, som den mere generelle forberedelse af OK-08 
afholdes en anden konference i foråret 2007 om ”Forhandlingstemaer ved OK-08”. 
 
Arbejdsgivernes holdninger til OK-08 i almindelighed og arbejdsgivernes holdning til 
deres egen forhandlingsstruktur i særdeleshed vil løbende blive inddraget som et særligt 
tema. 
 
Forhandlingsudvalget og bestyrelsen har besluttet, at vedtægtsmæssige ændringer som 
konsekvens af den omvendte model, skal fremlægges på repræsentantskabsmødet i de-
cember 2006. 
 
På ovenstående baggrund er dette notat udarbejdet med en række indledende overvejelser, 
der kan anvendes som led i forhandlingsudvalgets drøftelser, om den omvendte model i 
2008.  
 
Notatets indhold 
Ved fastlæggelsen af forhandlingsmodellen for OK-08 indgår en lang række overvejelser. 
I afsnit 2 sættes fokus på en række konkrete problemstillinger i OK-05-modellen, der kan 
være behov for at udvikle i forhold til OK-08. Det gælder fx særlige forhold i relation til 
forhandlingsaftalen og køreplansaftalen, samt i forhold til en række nye konkrete ramme-
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betingelser, som fx en øget koordinering på arbejdsgiversiden, herunder Finansministeri-
ets styrkede placering, det regionale område, herunder Sundhedskartellets rolle, og af-
smitningen fra overenskomstforhandlingerne i 2007 på det private arbejdsmarked. 
 
I afsnit 3 sættes mere snævret fokus på mulige fremtidige scenarier i relation til forhand-
lingssystemet, som følge af etableringen af det regionale lønnings- og takstnævn. I afsnit-
tet er der angivet nogle bud på centrale overvejelser, som kan indgå i vurderingen af for-
dele og ulemper ved de opstillede scenarier. Selvom det først og fremmest er arbejdsgi-
verne, der ved deres stillingtagen til en evt. ændret organisering på deres side, som vil 
komme til at fastlægge rammerne for forhandlingsstrukturen ved OK-08, har organisatio-
nerne dog også en selvstændig interesse i at påvirke indretningen af det fremtidige for-
handlingssystem. 
 
I afsnit 4 er ganske kort omtalt nogle overvejelser om, hvornår mulige forhandlingstemaer 
kan drøftes.  
 
I det afsluttende afsnit 5 er der på baggrund af afsnit 2-4 opsummeret en række spørgsmål 
og problemstillinger, der skal afklares for at udvikle OK-05-modellen til OK-08. 
 
Det er forhandlingsudvalgets vurdering, at fokus i de kommende drøftelser i KTO først og 
fremmest bør rettes mod de rejste problemstillinger i afsnit 2. I drøftelserne kan dog også 
indgå mulige overvejelser om konsekvenser for forhandlingssystemets opbygning – bl.a. 
som følge af etableringen af det regionale lønnings- og takstnævn, jf. afsnit 3. 
 
 
2. UDVIKLING AF OK-05-MODELLEN 
 
Evalueringen af OK-05 viste, at der var bred enighed om, at den omvendte forhandlings-
model var en succes ved OK-05. 
 
Der forventes i lyset heraf også at være bred enighed om, at den omvendte model skal 
anvendes igen ved OK-08, men at det skal ske i en ny form.  
 
Udvikling af OK-05-modellen skal drøftes i forbindelse med: 
 

• Hvordan forhandlingsudvalgets skitse til en forhandlingsaftale ved OK-08 kan ud-
formes, og  

• hvordan en (eller flere) køreplaner med de kommunale arbejdsgivere kan aftales.  
 
Endvidere vil der vedtægtsmæssigt i KTO skulle tages højde for, at hele eller dele af for-
handlingsforløbet fastlægges i en forhandlingsaftale, herunder konfliktkoordineringen.  
 
Konsekvenserne af de nye regionale og kommunale lønningsnævn vil indgå i organisatio-
nernes overvejelser til, hvilke ændringer der skal være i forhandlingsaftalen og kørepla-
nen. I et efterfølgende afsnit behandles særskilt en række mulige scenarier for det fremti-
dige forhandlingssystem, særligt set i lyset af de nye regionale og kommunale lønnings-
nævn.  
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Forhandlingsaftalen 
 
I forhold til den eksisterende forhandlingsaftale, jf. bilag 1, vurderes det, at navnlig føl-
gende 5 emner vil blive diskuteret: 
 

• Det politiske håndslag.  
• Konfliktudløsende krav. 
• Den koordinerede og forpligtende konfliktforberedelse. 
• Koordinering og nye forhandlingsfællesskaber 
• Målsætninger 

 
Det politiske håndslag 
I forhold til det politiske håndslag vurderes det, at navnlig forpligtelsen til ikke at efterla-
de nogen organisationer på perronen vil skulle afklares på ny. Det vil bl.a. være væsent-
ligt, at opnå en politisk forståelse for, hvor langt forpligtelsen rækker i forhold til forskel-
lige typer af krav. Der kan i den forbindelse skelnes mellem krav, der rejses af/overfor en 
række organisationer, fx ny løndannelse ved OK-05, eller krav, der rejses af/overfor nogle 
få eller enkelte organisationer, fx folkeskolelærernes arbejdstidsforhold eller overens-
komstforhold for lederne på det pædagogiske område.  
 
En anden central drøftelse i forhold til det politiske håndslag vil handle om grænserne for 
det såkaldte kontrollerede frirum. En konkret grænse for det kontrollerede frirum er van-
skelig at fastlægge på nuværende tidspunkt, og vil også skulle vurderes i sammenhæng 
med bl.a. den samlede balance mellem, hvad fællesskabet forhandler, og hvad der skal 
forhandles af organisationerne. Det er vurderingen, at OK-08 modellen ligesom ved OK-
05 skal rumme plads til forskellige løsninger, herunder løsninger som også giver et øko-
nomisk forskelligt resultat.  
 
Det såkaldte kontrollerede frirum blev ved OK-05 ikke forlods konkretiseret. Ved OK-05 
blev det kontrollerede frirum udmøntet i dels forskellige lønmodeller, dels i gennembrud 
på enkelte centrale områder, og dels i økonomisk forskellige resultater mellem organisati-
onerne på mellem 0 og ca. 0,5 %. 
 
Konfliktudløsende krav 
For så vidt angår de konfliktudløsende krav vil der være 2 centrale diskussionsemner. Et 
diskussionsemne vil handle om, hvorvidt der skal være andre eller supplerende konflikt-
udløsende krav til de 2 hidtidige krav om reallønssikring og reguleringsordningen. Et an-
det emne vil handle om, hvorvidt indholdet i de konfliktudløsende krav skal ændres – fx 
ændring af det relative komplicerede bilag vedrørende sikringen af reallønnen, og som 
bl.a. indebærer, at alle organisationerne skal meddele KTO deres respektive resultater med 
henblik på at kunne vurdere, om reallønsgarantien er opfyldt.  
 
Konfliktforberedelse 
Af et bilag til den eksisterende forhandlingsaftale fremgår det, at med sin tilslutning til 
forhandlingsaftalen, har den enkelte organisation forpligtet sig til at deltage i en eventuel 
efterfølgende konflikt og koordineret konfliktforberedelse. Bortset fra en fælles dato for 
iværksættelse af konflikt, og et minimums grundlag for udtagelse af medlemmer til kon-
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flikt, indeholder bilaget en ret fleksibel og åben model for konfliktkoordinering og kon-
fliktforberedelse. Det vil være væsentlig med en politisk forståelse af, om en sådan model 
fortsat er brugbar.  
 
Det vurderes, at der nok ikke er behov for ændringer i de resterende elementer i forhand-
lingsaftalen omkring betingelser for konflikt (flertals/mindretalsbeskyttelse og enighed 
mellem valggrupperne) samt ret til udtrædelse (på et hvert tidspunkt i forhandlingsforlø-
bet).  
 
Koordinering og nye forhandlingsfællesskaber 
Et særligt tema, der kan overvejes i forbindelse med den omvendte model i 2008, er, hvor-
ledes koordinering af organisationers forhandlinger skal foregå. I KTO-regi foregik den 
væsentligste koordinering i ”BS-regi”. Der blev desuden etableret større eller mindre 
”forhandlingsklumper”, fx indenfor koalitionens område og det pædagogiske område, der 
bl.a. varetog forhandlingerne om lokal løndannelse. Endelig blev der i forbindelse med 
forhandlinger af enkelte større spørgsmål i relation til lokal løndannelse, foretaget en ko-
ordinering blandt alle de største organisationer (”FS-regi”).  
 
Koordineringen fungerede i praksis rimeligt vellykket ved OK-05. Det skal drøftes, hvor-
vidt koordineringen kan gentages ved OK-08 og kan anvendes, når konkrete problemstil-
linger går på tværs af flere organisationer.  
 
Det kan overvejes, hvorvidt koordineringen af organisationernes forhandlinger skal ind-
skrives i køreplansaftalen/forhandlingsaftalen. Fx kan det overvejes, hvorvidt etableringen 
af nye ”forhandlingsklumper” i relation til lokal løndannelse eller evt. nye arbejdspladsret-
tede eller professionesrettede forhandlingsfællesskaber giver anledning til ændring af kø-
replansaftalen/forhandlingsaftalen.  
 
Det er vurderingen, at det er afgørende vigtigt i den omvendte model, at den løbende ko-
ordineres mellem organisationerne sker i åbenhed. Det er erfaringen fra OK-05, at opfyl-
delsen af det politiske håndslag på den ene siden, og at behovet for at undgå at arbejdsgi-
versiden kommer til at ”svinge taktstokken” på den anden side, forudsætter åbenhed mel-
lem organisationerne om såvel de konkrete forhandlingsforløb som om de konkrete for-
handlingsresultater/protokollater. Det kan derfor overvejes i forhandlingsaftalen at indar-
bejde bestemmelser om åbenhed. 
 
Målsætning 
Ved OK-05 blev balancen mellem, hvad der forhandles af fællesskabet og hvad der for-
handles af organisationerne ændret. Med henblik på udvikling af den balance, der blev 
etableret ved OK-05, er det vurderingen, at OK-08 modellen på tilsvarende vis som ved 
OK-05 skal finde en balance mellem at fællesskabet på den ene side fungerer som et sik-
kerhedsnet for organisationsforhandlingerne, sikrer gennembrud på helt centrale tværgå-
ende temaområder og fungerer som koordinator i forhold til organisationsforhandlinger, 
og på den anden side også sikrer organisationerne et styrket ejerskab til såvel forhand-
lingsprocessen som forhandlingsresultatet. 
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Alternative lønmodeller til erstatning af aftalen om ny løndannelse og synliggørelse af 
organisationerne, samt bevarelse af KTO som et stærkt forhandlingsfællesskab var centra-
le målsætninger, som blev opfyldt med den omvendte model ved OK-05. 
 
Ved OK-08 kan det yderligere overvejes, om målsætningerne kan og skal videreudvikles, 
herunder om, hvorvidt forhandlingerne skal bringes tættere på medlemmerne. 
 
Dette kan fx ske ved at bringe forhandlingsstoffet tættere på: 
 

• Det enkelte medlem – fx i form af individuelle rettigheder, valgfrihedsordninger 
mv. 

• Medlemmerne i de enkelte organisationer, som følge af medlemmernes forskellige 
vilkår på det (amts)kommunale arbejdsmarked – fx i form af, at der etableres mu-
lighed for at organisationerne kan forhandle enkelte dele i KTO-aftaler (fx vedrø-
rende TR-vilkår, og som ved OK-05 særlig feriegodtgørelse). 

• Medlemmerne på de enkelte arbejdspladser – fx i form af rammeaftaler med tilba-
gefaldsregler, a la rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler og rammeaftalen 
om virksomhedsoverenskomster. 

 
 
Køreplansaftalen 
 
Køreplansaftalen ved OK-05, jf. bilag 2, indeholdt dels en række nye tidsterminer for af-
viklingen af forhandlingerne såvel ved KTO-bordet som ved organisationernes borde, dels 
en ændret opdeling af forhandlingsstoffet mellem KTO og arbejdsgiverparterne, og orga-
nisationerne og arbejdsgiverparterne.   
 

 Det vurderes, at de mest centrale diskussionspunkter i forhold til en eller eventuel flere 
køreplansaftaler ved OK-08 vil være, hvorvidt opdelingen af forhandlingsstoffet mellem 
henholdsvis generelle forhandlinger og organisationsforhandlinger skal ændres, (opdelin-
gen, der blev aftalt ved OK-05, fremgår af køreplansaftalen og efterfølgende bilag til den-
ne, jf. bilag 2 (fremgår af sidste bilag heri)). 1 

 
For så vidt angår tidsterminerne i køreplansaftalen vurderes det ikke umiddelbart, at der er 
behov for større ændringer. Den væsentligste del af opdelingen af forhandlingsstoffet mel-
lem KTO-forhandlingerne og organisationsforhandlingerne blev forhandlet på plads inden 
sommeren 2004, medens de resterende aftaler blev forhandlet på plads umiddelbart før 
kravsudvekslingen, nemlig i perioden 15. september til 24. september. Det skal drøftes, 
                                               
1 Bortset fra en enkelt KTO-aftale, nemlig barselsaftalen, blev alle KTO-aftalerne placeret ved ét af forhand-
lingsbordene. For så vidt angår barselsaftalen blev alle bestemmelser fastlagt ved KTO-forhandlingerne med 
mulighed for at krav om udvidet løndækning i dagpengeperioden også kunne rejses ved organisationsforhandlin-
gerne. KTO foreslog under forhandlingerne, at ferieaftalen blev placeret som en KTO-aftale med mulighed for at 
særlig feriegodtgørelse forhandledes ved organisationsforhandlingerne. Arbejdsgiverne ønskede ikke en opde-
ling af ferieaftalen. KL har nu tilkendegivet, at de som led i forberedelserne til OK-08 ønsker at gennemgå opde-
lingen mellem KTO-stof og organisationsstof, herunder at se nærmere på om enkelte aftaler, fx ferieaftalen, kan 
opdeles således, at fx særlig feriegodtgørelse forhandles ved organisationsforhandlingerne. 
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hvorvidt det i forbindelse med OK-08-forhandlingerne vil være en fordel, at placeringen 
af nogle af aftalerne først endeligt placeres umiddelbar forud for kravsudvekslingen, (erfa-
ringen ved OK-05 var vel, at de praktiske og politiske forhandlingsmuligheder blev smi-
diggjort). 
 
Ved OK-08 må det forventes, at en køreplansaftale næppe vil blive indgået med KL og en 
fremtidig regionsforening som én fælles køreplansaftale. I det omfang KTO skal forhandle 
aftaler på det regionale område bør det overvejes, hvorvidt køreplansaftalerne skal være så 
ens som overhovedet muligt på de 2 forhandlingsområder. 
 
 
KTO’s vedtægter 
 
En forhandlingsaftale indebærer en ny og større kompetenceafgivelse og indbyrdes for-
pligtelse for de medlemsorganisationer, der underskriver forhandlingsaftalen i forhold til 
KTO’s nuværende vedtægter, herunder navnlig i relation til at indgå i forpligtende kon-
fliktforberedelse. Ved OK-05 var der enighed om, at forhandlingsaftalen var et supple-
ment til vedtægterne. Endvidere blev det tilkendegivet overfor medlemsorganisationerne 
generelt og Ledernes Hovedorganisation specifikt, at der kunne sættes spørgsmålstegn 
ved, om de nuværende vedtægters § 17 gav mulighed for at beslutte, at organisationer, der 
ikke tilslutter sig forhandlingsaftalen, selv må føre sine generelle overenskomstforhand-
linger. Det er blevet tilkendegivet overfor medlemsorganisationerne, at KTO vil tage initi-
ativ til vedtægtsændringer således, at det klart fremgår, at organisationer, der ikke tilslut-
ter sig en forhandlingsaftale, selv fører sine egne overenskomstforhandlinger.  
 
På den baggrund vurderes der at være behov for, at KTO’s vedtægter kommer til at rum-
me mulighed for, at der kan indgås en forhandlingsaftale mellem KTO’s medlemsorgani-
sationer, der bl.a. indeholder en forpligtende konfliktkoordinering, samt at organisationer, 
der ikke ønsker at tilslutte sig denne, ikke kan få varetaget sine generelle overenskomst-
forhandlinger via KTO (og eventuelt kan ekskluderes). 
 
 
Særlige udfordringer ved OK-08 
 
Ved OK-08 vil der kunne forventes en række særlige udfordringer, som vil få indflydelse 
på, hvorledes OK-05 modellen skal udvikles til OK-08. I afsnit 3 er nærmere beskrevet en 
række udfordringer af mere strukturel karakter som følge af etableringen af det regionale 
lønnings- og takstnævn. I nedenstående peges på 3 konkrete udfordringer, som kan indgå i 
overvejelserne vedrørende OK-08 modellen. 
 

1. Den øget koordinering på arbejdsgiversiden, herunder Finansministeriets styrkede 
forhandlingsmæssige placering. 

2. Det regionale område, herunder Sundhedskartellets (SHK) rolle. 
3. Afsmitning fra overenskomstforhandlingerne i 2007 på det private arbejdsmarked. 

 
 
 



- 7 - 

KTO/12. december 2005 

Koordinering på arbejdsgiversiden mv. 
I økonomiaftalerne mellem regeringen og KL/Amtsrådsforeningen lægges der op til en 
øget koordinering mellem staten og de (amts)kommunale arbejdsgivere ved de fremtidige 
overenskomstforhandlinger. Tilsvarende er der med bl.a. etableringen af det regionale 
lønnings- og takstnævn lagt op til, at der - primært vedrørende økonomien - skal ske en 
styrket koordinering mellem de offentlige arbejdsgiverområder. Statens rolle er i den for-
bindelse blevet styrket. 
 
Også i forhold til den mere indholdsmæssige side vil det muligvis kunne forventes, at sta-
tens mere ideologiske angreb mod aftaleretten vil kunne få afsmittende effekt på det 
kommunale og regionale forhandlingsområde. 
 
I forhold til den ændrede organisering på arbejdsgiversiden, bør det overvejes, om koordi-
neringen med det statslige forhandlingsområde skal øges. Som led i disse overvejelser kan 
fx indgå, at der mellem forhandlingsdelegationerne fra KTO og CFU foretages en fælles 
forhandlingsforberedelse, og/eller ved at enkelte krav forhandles i fællesskab, jf. i øvrigt 
afsnit 3. 
 
Det regionale område, herunder SHK’s rolle 
Det er vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, hvor selvstændigt regionerne kan 
forhandle i forhold til de øvrige offentlige arbejdsgiverområder. En vurdering kunne være, 
at det statslige og det kommunale område vil afslutte deres forhandlinger inden det regio-
nale område kan afslutte sine forhandlinger, idet det regionale område næppe kan fastlæg-
ge rammen, arbejdsugens længde, feriens længde mv. Endvidere må det forventes at blive 
vanskeligt på det regionale område at få et gennembrud, fx i udmøntning af ”puljemidler”, 
der direkte eller indirekte vil fastlægge niveauet for en aftalt ramme. Inden for mere speci-
fikke forhold, fx arbejdstidsbestemmelser, vil der sandsynligvis være mulighed for at ind-
gå selvstændige forlig på det regionale område, der kan ske mere eller mindre uafhængigt 
af det kommunale og statslige område, jf. scenarie 3 i afsnit 3. 
 
KTO vil sandsynligvis fortsat være større end SHK ved de kommende forhandlinger på 
det regionale område. Der er dog ingen tvivl om, at Danske Sygeplejeråd og SHK i for-
hold til det kommende regionale område vil få en central position. SHK’s rolle vil, jo me-
re det regionale område ”løsriver” sig fra de øvrige arbejdsgiverområder, blive udvidet i 
forhold til i dag. 
 
Statens rolle er generelt blevet styrket og navnlig i forhold til det regionale område, hvil-
ket vil kunne give anledning til overvejelser i nogle organisationer om at søge at knytte 
det regionale forhandlingsområde tættere på det statslige område med henblik på at kunne 
udnytte kontakten og relationen til Finansministeriet. Andre organisationer har heroverfor 
tilkendegivet, at de ønsker at bevare en vis identitet mellem det kommunale og regionale 
forhandlingsområde for identiske/sammenlignelige personalegrupper ansat på de to for-
handlingsområder. En mulighed kan derfor være, at CFU og KTO i fællesskab forhandler 
fælles på det regionale område for de respektive medlemmer, jf. i øvrigt overvejelser i 
afsnit 3. 
 
 



- 8 - 

KTO/12. december 2005 

Afsmitninger fra det private arbejdsmarked 
I lighed med tidligere forhandlinger vil forhandlingerne på det private arbejdsmarked 
kunne få en afsmittende effekt på det (amts)kommunale område.  
 
Det må forventes, at 3-partsdrøftelserne om VEU-reformen vil blive et tema ved de kom-
mende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Statsministeren har i sin 
åbningstale i Folketinget i oktober bl.a. peget på, at arbejdsmarkedets parter må påtage sig 
et ansvar i forhold til voksen- og efteruddannelsesindsatsen. 
 
Det må overvejes om det kommunale og regionale forhandlingsområde ved OK-08 skal 
søge at sætte sin egen dagsoden – eller om det kommunale og regionale forhandlingsom-
råde, som fx i forhold til feriefridage og barselsfonde skal følge efter det private arbejds-
marked, jf. også afsnit 4. 
 
 
3. MULIGE SCENARIER FOR DET FREMTIDIGE FORHANDLINGS-

SYSTEM 
 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 foregik de offentlige forhandlinger ved 2 borde 
dels et statsligt og dels et kommunalt/amtskommunal, hvor henholdsvis forhandlingsfæl-
lesskabet CFU og forhandlingsfællesskabet KTO forhandlede med de respektive modpar-
ter.  
 
Kommunalreformen, herunder i særdeleshed de nye kommunale og regionale lønnings-
nævn samt tilkendegivelserne i økonomiaftalerne om koordinering på arbejdsgiverside, 
giver anledning til en række overvejelser om, hvorledes fremtidens forhandlingssystem 
skal indrettes. Lønmodtagersiden må naturligvis forholde sig til den ændrede organisering 
på arbejdsgiverside, men kan også ud fra egne organisationsmæssige interesser have selv-
stændig interesse i at påvirke indretningen af det fremtidige forhandlingssystem.  
 
Nedenfor er opstillet 3 forskellige hovedscenarier: et samlet forhandlingsområde for hele 
det offentlige område, 2 forhandlingsområder for henholdsvis det statslige og det kommu-
nale, og endelig 3 forhandlingsområder hvor det regionale forhandlingsområde også op-
træder som et selvstændigt forhandlingsområde.  
 

 I bilag 3 er den antalsmæssige fordeling indenfor det regionale, kommunale henholdsvis 
statslige område, fordelt på dels valggrupper dels organisationer. 
 
 
Fordele og ulemper ved de forskellige scenarier 
 
Ved en gennemgang af de enkelte scenariers fordele og ulemper kan følgende overvejelser 
indgå: 
 

• Muligheden for at have stærke tværgående forhandlingsfællesskaber, der 
kan koordinere på tværs af organisationerne og matche arbejdsgiversiden. 
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• Muligheden for at opnå gennembrud, og dermed tegne en selvstændig profil 
på henholdsvis det kommunale og regionale område - såvel på KTO- som 
på organisationsniveau i henhold til principperne om den omvendte model. 

• Muligheden for at undgå en ”del og hersk” politik, hvor arbejdsgiverne for-
søger at presse enkelte organisationer/forhandlingsfællesskaber til forlig, 
der kan have uheldig afsmittende effekt for andre organisatio-
ner/forhandlingsfællesskaber. 

• De organisationsmæssige interesser, der knytter sig til, for nogle organisati-
oner til at opnå ensartede overenskomstvilkår på tværs af flere forhand-
lingsområder, eller for andre organisationer til (ikke) at indgå i et forhand-
lingsområde, hvor de slet ikke har medlemmer.  

• Arbejdsgiversidens organisering, herunder navnlig graden af koordinering 
mellem de statslige, kommunale og regionale arbejdsgivere (i hvilken grad 
temaerne indholdsmæssigt vil blive koordineret, hvem vil være til stede un-
der forhandlingerne på de respektive områder, osv.). 

 
I vurderingen af de enkelte scenarier vil også skulle indgå overvejelser om hvilke forhand-
lingstemaer, der med fordel kan forhandles på organisationsniveau, i forhandlingsfælles-
skaber og på tværs af forhandlingsområder. Endelig vil Sundhedskartellets placering 
(navnlig) på det regionale forhandlingsområde påvirke vurderingen af de enkelte scenari-
er. 
 
En række uafklarede forhold afsvækker mulighederne for en hurtig afklaring af det frem-
tidige forhandlingssystem. Først og fremmest implementeringen af hele kommunalrefor-
men, der først kan forventes på plads et godt stykke ind i 2007 og reelt måske først på et 
endnu senere tidspunkt. Men også den manglende afklaring af den politiske repræsentati-
on i kommunerne/regionerne og dermed i KL’s/ARF’s ledelse kan få betydning. Hertil 
kommer, at udmøntningen af de nye kommunale og regionale lønningsråd og økonomiaf-
talernes formuleringer om koordinering på arbejdsgiversiden også tidligst kan forventes et 
godt stykke ind i 2006. Det kan derfor forudses, at den fremtidige forhandlingsmodel for-
mentlig først vil blive fastlagt på et sent tidspunkt i forhold til forberedelserne af OK-08. 
Det kan eventuelt medføre, at forhandlingsmodellen ved OK-08 vil være en slags ”over-
gangsordning”, der først finder sin endelige udformning efter OK-08, når de første over-
enskomstforhandlinger er afviklet og kommunalreformen er faldet på plads. 
 
Scenarie 1: Fælles forhandlinger på hele det offentlige område. 
 
I denne model vil der være en samlet forhandlingsorganisation for alle offentlige ansatte, 
der dækker såvel CFU som KTO.  
 
Denne model (scenarie 1) vil være det ultimative svar fra lønmodtagersiden på de tilken-
degivelser, der er i økonomiaftalerne og i forbindelse med etablering af det kommunale og 
regionale lønningsnævn om (øget grad af) koordinering blandt de offentlige arbejdsgivere. 
Men uanset om en sådan model realiseres vil det under alle omstændigheder være således, 
at enkelte helt overordnede spørgsmål, fx det samlede aftaleresultat (rammens størrelse), 
aftaleperiodens længde, arbejdsugens længde og feriens samlede længde, må forventes at 
blive tæt koordineret på hele det offentlige område.  
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Flere forhold taler for, at modellen kun er realistisk, når bestemte temaer forhandles, jf. 
ovenstående. Ønsket om en selvstændig profil på en lang række forhandlingsområder vil 
åbenlyst umuliggøre samlede forhandlinger. Muligheden for at opnå ”principielle” del-
gennembrud vurderes også at være større, hvis der etableres flere forhandlingsområder. 
Det vurderes endvidere, at Finansministeriet ikke vil være interesseret i fælles forhandlin-
ger. Lovkonstruktionen med det regionale lønnings- og takstnævn er et klart udtryk for, at 
man ønsker de regionale forhandlingerne holdt ude i en armslængde. Ligeledes vil de 
kommunale arbejdsgiverparter næppe være interesseret i at deponere den kommunale 
selvstændighed på overenskomstområdet i Finansministeriet. 
 
Scenarie 2: Et statsligt og et kommunalt forhandlingsområde, hvor det regionale område i 
større eller mindre omfang er tilknyttet et af de to store områder. 
 
En model (scenarie 2a) kan være en fortsættelse af forhandlingsforholdene i dag. Det vil 
sige, at KTO forhandler for såvel et kommunalt som et regionalt område, mens CFU for-
handler på det statslige område 2. I den situation kan det overvejes, om KTO skal opdeles i 
2 mere eller mindre adskilte sektorer for henholdsvis det kommunale og det regionale om-
råde. Denne model vil give mulighed for, at organisationer, der har medlemmer på både 
det kommunale og det regionale område, kan fastholde et ensartet indhold i overenskom-
sterne, samtidig med at organisationer, der kun har medlemmer på det kommunale eller 
det regionale område, kan forhandle bestemte forhandlingstemaer mere selvstændigt.  
 
                                               
2 Uanset om de offentlige arbejdsgiverparter har en fælles repræsentation på hele det kommunale og regionale 
område eller optræder som 2 forhandlingsområder. 

OK 08 / OK 08 / ScenarieScenarie 1:1:
FFæælles offentlige forhandlinger lles offentlige forhandlinger 

(evt. om udvalgte emner)(evt. om udvalgte emner)
StatenStaten RegionerneRegionerne

””Offentligt Ansattes ForhandlingsorganisationOffentligt Ansattes Forhandlingsorganisation””
Centralorganisationernes FCentralorganisationernes Fæællesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemllesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemæænd og Overenskomstansatte (KTO)nd og Overenskomstansatte (KTO)

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

FinansministerietFinansministeriet
Personalestyrelsen, Personalestyrelsen, Det regionale takstDet regionale takst-- og og lløønningsrnningsråådd (RF), Kommunernes Landsforening(RF), Kommunernes Landsforening

KommunerneKommunerne



- 11 - 

KTO/12. december 2005 

 
 
Det forventes ikke, at KL vil acceptere, at det regionale område sidder med i en fælles 
kommunal arbejdsgiverdelegation som ordinær repræsentant, men de vil eventuelt kunne 
deltage som observatør eller inden for visse temaer måske som repræsentant. 
 
En anden model (scenarie 2b) kan være, at den sektor inden for KTO’s område, der re-
præsenterer de regionale medlemmer, søger en tilknytning til CFU-området således, at 
CFU og ”KTO-regional” vil udgøre et samlet forhandlingsområde. Det vurderes dog, at 
Finansministeriet næppe vil være interesseret i, at regionerne indgår i deres forhandlinger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 08 / OK 08 / ScenarieScenarie 2b:2b:
Regionale forhandlingerRegionale forhandlinger

i statslige rammeri statslige rammer
StatenStaten RegionerneRegionerne

CentralorganisationernesCentralorganisationernes
FFæællesudvalg (CFU)llesudvalg (CFU)

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

KommunernesKommunernes
LandsforeningLandsforening

KommunaleKommunale
TjenestemTjenestemæænd ognd og

Overenskomstansatte (KTO)Overenskomstansatte (KTO)
xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

FinansministerietFinansministeriet
PersonalestyrelsenPersonalestyrelsen

KommunerneKommunerne

Det regionaleDet regionale
taksttakst-- og og lløønningsrnningsråådd

””RFRF””
(staten, KL)(staten, KL)

KTOKTO
Regionale medlemmerRegionale medlemmer

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

OK 08/OK 08/ScenarieScenarie 2a:2a:
””OKOK--05 05 –– ModellenModellen””

StatenStaten KommunerneKommunerne
og regionerneog regionerne

KommunaleKommunale
TjenestemTjenestemæænd ognd og

Overenskomstansatte (KTO)Overenskomstansatte (KTO)
56 organisationer56 organisationer

med 560.000 ansatte.med 560.000 ansatte.
Sektor KL           Sektor RF

FinansministerietFinansministeriet
PersonalestyrelsenPersonalestyrelsen

CentralorganisationernesCentralorganisationernes
FFæællesudvalg (CFU)llesudvalg (CFU)

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

Den KommunaleDen Kommunale
ForhandlingsdelegationForhandlingsdelegation

KL, RFKL, RF
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En tredje mulighed (scenarie 2c) kan være, at KTO henholdsvis CFU forhandler for de 
medlemmer, de hver især har på det regionale område. Eksempelvis vil en medlemsorga-
nisation, der i dag er medlem af KTO, og som fremover ønsker at være medlem af CFU, 
få varetaget sine forhandlingsmæssige interesser herfra. Denne model vil indebære, at de 
organisationer, der ønsker at fastholde ensartede overenskomster mellem deres kommuna-
le og regionale medlemmer, har mulighed for dette, mens andre organisationer, der i høje-
re grad ønsker at få overenskomsterne knyttet til det statslige område, kan søge at opnå 
dette i forhandlingerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En variant på den tredie model (scenarie 2d) kunne være, at KTO og CFU forhandlede 
fælles på det regionale område for de respektive medlemmer. Herved vil der være mulig-
hed for at de 2 forhandlingsfællesskaber på den ene side kan tilgodese ønsker om en sær-
lig tilknytning til henholdsvis det kommunale og det statslige område og samtidig sikre en 
koordinering på tværs af de 2 områder. Denne model vil reelt indebære, at der bliver 3 
forhandlingsområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 08 / OK 08 / ScenarieScenarie 2c:2c:
Dem, der vil noget sammenDem, der vil noget sammen……

StatenStaten RegionerneRegionerne

Det regionaleDet regionale
takst og takst og lløønningsrnningsråådd

””RFRF””
(staten, KL)(staten, KL)

KommunaleKommunale
TjenestemTjenestemæænd ognd og

Overenskomstansatte (KTO)Overenskomstansatte (KTO)
xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

Sektor RF             Sektor KLSektor RF             Sektor KL

FinansministerietFinansministeriet
PersonalestyrelsenPersonalestyrelsen

KommunerneKommunerne

Det regionaleDet regionale
takst og takst og lløønningsrnningsråådd

”” RFRF””
(staten, KL)(staten, KL)

KommunernesKommunernes
LandsforeningLandsforening

RegionerneRegionerne

CentralorganisationernesCentralorganisationernes
FFæællesudvalg (CFU)llesudvalg (CFU)

xxxx organisationerorganisationer
med med xxxx ansatte.ansatte.

Sektor stat              Sektor RFSektor stat              Sektor RF



- 13 - 

KTO/12. december 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenarie 3:Et statsligt, kommunalt og regionalt forhandlingsområde 
 
I dette scenarie er der 3 selvstændige forhandlingsområder for henholdsvis det statslige, 
kommunale og regionale område.  
 
Denne model (scenarie 3a) forudsætter, at der etableres et selvstændigt forhandlingsfæl-
lesskab indenfor det regionale område, (eller at organisationer indenfor det regionale om-
råde forhandler hver for sig i et løsere eller fastere forhandlingsfællesskab). Denne model 
vil - sandsynligvis - umiddelbart svare til arbejdsgiversidens forhandlingsstruktur. Princi-
pielt vil der være tale om 3 selvstændige forhandlingsområder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 08 / OK 08 / ScenarieScenarie 3a:3a:
3 forhandlingsborde3 forhandlingsborde

StatenStaten RegionerneRegionerne

CentralorganisationernesCentralorganisationernes
FFæællesudvalg (CFU)llesudvalg (CFU)

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

Det regionaleDet regionale
taksttakst-- og og lløønningsrnningsråådd

””RFRF””
(staten, KL)(staten, KL)

KommunernesKommunernes
LandsforeningLandsforening

KommunaleKommunale
TjenestemTjenestemæænd ognd og

Overenskomstansatte (KTO)Overenskomstansatte (KTO)
xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

Regionalt forhandlingsRegionalt forhandlings--
ffæællesskab *llesskab *

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

FinansministerietFinansministeriet
PersonalestyrelsenPersonalestyrelsen

KommunerneKommunerne

* Evt. som forhandlingssamarbejde mellem CFU og KTO (senarie 2d)

OK 08 / OK 08 / ScenarieScenarie 2d:2d:
CFU og KTO forhandler CFU og KTO forhandler 

sammen i regionernesammen i regionerne
StatenStaten RegionerneRegionerne

CentralorganisationernesCentralorganisationernes
FFæællesudvalg (CFU)llesudvalg (CFU)

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

Det regionaleDet regionale
taksttakst-- og og lløønningsrnningsråådd

””RFRF””
(staten og KL)(staten og KL)

KommunernesKommunernes
LandsforeningLandsforening

KommunaleKommunale
TjenestemTjenestemæænd ognd og

Overenskomstansatte (KTO)Overenskomstansatte (KTO)
xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

CFU/KTOCFU/KTO
Forhandler sammen.Forhandler sammen.

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

FinansministerietFinansministeriet
PersonalestyrelsenPersonalestyrelsen

KommunerneKommunerne
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Det vurderes, at det i denne model må forventes, at det statslige og det kommunale områ-
de afslutter deres forhandlinger inden det regionale område kan afslutte deres forhandlin-
ger, idet det regionale område næppe kan fastlægge rammen, arbejdsugens længde, feriens 
længde mv. Endvidere må det forventes at blive vanskeligt på det regionale område at få 
et gennembrud, fx i udmøntning af ”puljemidler”, der direkte eller indirekte vil fastlægge 
niveauet for en aftalt ramme. Inden for mere specifikke forhold, fx arbejdstidsbestemmel-
ser, vil der sandsynligvis være mulighed for at indgå selvstændige forlig på det regionale 
område, der kan ske mere eller mindre uafhængigt af det kommunale og statslige område.  
 
Denne model kan derfor udvikle sig til, at det regionale forhandlingsområde kommer til at 
stå i ”skyggen” af de 2 andre forhandlingsområder (scenarie 3b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En særlig variant med 3 selvstændige forhandlingsområder er den tidligere omtalte model, 
hvor CFU og KTO forhandler fælles på det regionale område, jf. scenarie 2d ovenfor. 
 
 
4. MULIGE FORHANDLINGSTEMAER VED OK-08 
 
Udformningen af den omvendte model ved OK-08 vil sandsynligvis blive påvirket af 
hvilke forhandlingstemaer, der skal forhandles ved OK-08. Samtidig må det konstateres, 
at det vil være urealistisk, at forhandlingstemaerne ved OK-08 kan realitetsdrøftes, før 
man når frem til kalenderåret 2007. Det vil derfor være nødvendigt med nogle indledende 
overvejelser omkring forhandlingstemaer allerede i 2006. 
 

Regionalt forhandlingsRegionalt forhandlings--
ffæællesskab *llesskab *

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

OK 08 / OK 08 / ScenarieScenarie 3b:3b:
2 forhandlingsborde og 1 skyggebord2 forhandlingsborde og 1 skyggebord

StatenStaten

CentralorganisationernesCentralorganisationernes
FFæællesudvalg (CFU)llesudvalg (CFU)

xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

Det regionaleDet regionale
takst og takst og lløønningsrnningsråådd

””RFRF””
(staten, KL)(staten, KL) KommunernesKommunernes

LandsforeningLandsforening

KommunaleKommunale
TjenestemTjenestemæænd ognd og

Overenskomstansatte (KTO)Overenskomstansatte (KTO)
xxxx organisationer med organisationer med xxxx ansatte.ansatte.

FinansministerietFinansministeriet
PersonalestyrelsenPersonalestyrelsen

Kommunerne og Kommunerne og 
regionerneregionerne
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I afsnit 3 er der peget på, at følgende emner fx vil kunne overvejes: 
 

• Opfølgning på 3-partsdrøftelserne om VEU-reformen – fx i lyset af overenskomst-
forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007. 

• Valgfrihed samt flere individuelle rettigheder. 
 
Herudover vil også kunne indgå overvejelser i relation til opfølgning på kommunalrefor-
men og på eventuelt velfærdspolitiske udspil – fx seniorpolitiske overvejelser i relation til 
spørgsmål om tilbagetrækning fra arbejdsmarked.  
 
 
5. SPØRGSMÅL OG OVERVEJELSER REJST I AFSNIT 2-4 
 
I nedenstående skema er der opsummeret en række af de spørgsmål og overvejelser, der er 
rejst i afsnit 2-4, og som må drøftes nærmere med henblik på en afklaring af behov for 
ændringer og tilpasninger af OK-05-modellen til OK-08. 
 
 
Forhandlingsaftalen mv. 
 
Målsætninger for OK-08 

1. Alternative lønmodeller til erstatning af aftalen om ny løndannelse og synliggørel-
se af organisationernes resultater, samt bevarelse af KTO som et stærkt forhand-
lingsfællesskab, var centrale målsætninger, som blev opfyldt med den omvendte 
model ved OK-05. Er det de samme målsætninger ved OK-08 eller er der nye mål 
for en omvendt model ved OK-08? 

 
2. Skal/kan den omvendte model ved OK-05 videreudvikles til OK-08, så forhand-

lingsstoffet, fx kommer tættere på de enkelte medlemmer? 
 

3. Er der særlige større forhandlingstemaer, der allerede nu tegner sig for OK-08? 
 
Politisk håndslag 

4. Ved OK-05 krævede KTO, at forskellige lønmodeller skulle være mulige, og at in-
gen organisation vil blive efterladt på perronen. Hvor langt skal det politiske hånd-
slag række ved OK-08? 

 
5. Det ”kontrollerede frirum” giver plads til forskelligheder i organisationsforhand-

lingerne – skal det være større eller mindre end ved OK-05? 
 

Konfliktudløsende pejlemærker 
6. Hvilke konfliktudløsende pejlemærker skal der være? 

 
Konfliktforberedelse 

7. Skal forhandlingsaftalens bestemmelser om konfliktforberedelse ændres? 
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Køreplansaftalen mv. 
 
Snitflader 

8. Er der behov for en ændret opdeling af forhandlingsstoffet mellem henholdsvis ge-
nerelle KTO-forhandlinger og organisationsforhandlinger? 

 
Udformning mv. 

9. Giver etableringen af nye forhandlingsfællesskaber – bl.a. i relation til aftalerne 
om lokal løndannelse, samt eventuelt nye arbejdspladsrettede eller professionsret-
tede fællesskaber – anledning til at indskrive den type koordinering i køreplansaf-
talen/forhandlingsaftalen? 

 
10. Som følge af oprettelsen af det regionale lønnings- og takstnævn vil der næppe bli-

ve indgået én køreplansaftale. Skal køreplansaftalerne være så ens som muligt på 
de to forhandlingsområder? 

 
11. Forhandlingerne om opdeling af forhandlingsstoffet i køreplanen mellem generelle 

KTO-forhandlinger og organisationsforhandlinger blev for nogle emners vedkom-
mende først lagt fast umiddelbart forud for kravsudtagelsen ved OK-05. Skal det 
ske på samme måde ved OK-08? 

 
I øvrigt 

12. Er der andre emner - fx åbenhed - i forhold til køreplansaftalen og forhandlingsaf-
talen, der skal drøftes i KTO? 

 
Koordinering af organisationernes forhandlinger 
 

13. I KTO foregik den væsentligste koordinering i BS-regi. Skal den model anvendes 
igen eller er der behov for en justering? 

 
14. I forbindelse med forhandling af tværgående organisationsrettede aftaler – aftaler-

ne om udmøntningsgaranti og gennemsnitsløngaranti – fungerede KTO’s sekreta-
riat som mødeleder for organisationernes repræsentanter. Skal forhandlinger om 
evt. tværgående organisationsaftaler uden for KTO organiseres på tilsvarende vis 
igen? 

 
 
Koordinering i forhold til andre forhandlingsområder 
 

15. På arbejdsgiversiden vil der mellem staten og de kommunale og regionale forhand-
lingsområder ske en øget koordinering. Giver det behov for en øget koordinering 
mellem KTO og CFU? I givet fald hvordan skal dette foregå? Vil der være for-
handlingstemaer, som kan forhandles fælles mellem CFU og KTO-området? 

 
16. Hvordan skal KTO forholde sig til Sundhedskartellets rolle på navnlig det regiona-

le forhandlingsområde? 
 



Underbilag til diskussionsoplæg vedr. 
den fremadrettede indsats – OK-08 
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Forhandlings-
aftalen 

 
 
NB! Dette underbilag er ikke vedlagt
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Fordelingen af ansatte i den offentlige sektor før og efter kommunalreformen 
 
 
I dette bilag er der søgt at give et overblik over fordelingen af offentlige ansatte før og 
efter kommunalreformen. 
 
 
Forudsætninger 
 
Udgangspunktet for oversigten er organisationer med mere end 7.500 medlemmer, opgjort 
som fuldtidsbeskæftigede, i den offentlige sektor. Organisationer med færre medlemmer 
er slået sammen til en gruppe. 
 
Oplysninger om det forventede antal overflytninger baserer sig dels på telefonisk henven-
delse til organisationerne, hvor organisationerne har givet et ”slag på tasken” over hvor 
mange der overflyttes og dels på behandling i KTO’s lønteknikerudvalg.  
 
Ved usikkerhed i besvarelserne er der afrundet til nærmeste hele 500. Vurderingerne base-
rer sig på organisationernes nuværende kendskab til lovgivningen i relation til kommunal-
reformen. I takt med at lovgivningen falder på plads, vil det selvsagt blive nemmere og 
nemmere at give en mere korrekt vurdering. 
 
Der er ikke indhentet oplysninger om forventede overflytninger fra organisationer med 
mindre end 7.500 fuldtidsbeskæftigede, hvorfor disse ændringer ikke indgår. Det vurde-
res, at konsekvenserne af kommunalreformen for disse grupper samlet set kun i meget 
begrænset omfang vil kunne påvirke resultatet. 
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Den ændrede fordeling på forhandlingsområder 
Før gennemførelsen af kommunalreformen er der følgende fordeling af fuldtidsbeskæfti-
gede i forhandlingsområderne i den offentlige sektor: 

 
På baggrund af organisationernes oplysninger om forventede skift mellem sektorerne må 
det skønnes, at der efter kommunalreformen vil være følgende fordeling: 

 
Fordeling på forhandlingsområder før kommunalreformen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

KL inc. Kbh og Frb

ARF inc. H:S

Staten

Procent

Fordeling på forhandlingsområder efter kommunalreformen
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Den ændrede fordeling på hovedorganisationer/valggrupper 
 
Overflytningerne af personale mellem forhandlingsområderne vil få indflydelse på, hvor 
meget hovedorganisationerne/valggrupperne ”fylder” i de enkelte forhandlingsområder. 
Nedenfor er de ændrede fordelinger kort opsummeret. Af de efterfølgende sider fremgår 
den mere detaljerede beskrivelse af de skønnede ændringer.  
 
 
Fordelingen af fuldtidsbeskæftigede på forhandlingsområder og hovedorganisatio-
ner/valggrupper før kommunalreformen 
Før kommunalreformen  KL inc. Kbh og Frb ARF inc. H:S Staten Off. sektor i alt
Hovedorg./valggr., % 100% 100% 100% 100%
DKK/StK 58% 49% 38% 52%
FTF-K/-S 32% 5% 34% 26%
SHK 5% 29% 0% 9%
AC 4% 16% 28% 12%
Andre organisationer 0% 1% 0% 0%
 
 
Fordelingen af fuldtidsbeskæftigede på forhandlingsområder og hovedorganisatio-
ner/valggrupper efter kommunalreformen 
Efter kommunalreformen  KL inc. Kbh og Frb ARF inc. H:S Staten Off. sektor i alt
Hovedorg./valggr., % 100% 100% 100% 100%
DKK/StK 59% 46% 36% 51%
FTF-K/-S 32% 3% 33% 27%
SHK 5% 37% 1% 9%
AC 4% 13% 30% 12%
Andre organisationer 0% 1% 0% 0%
 
 
Den (amts)kommunale sektor 
 
Hvis der ses på den (amts)kommunale sektor incl. H:S før og efter kommunalreformen ser 
fordelingen således ud: 
Den (amts)kommunale sektor Før Efter
Hovedorg./valggr., % 100% 100%
DKK 56% 56%
FTF-K 24% 25%
SHK 12% 12%
AC 7% 6%
Andre organisationer 0% 0%
 
Til dette papir er der vedlagt følgende underbilag: 
 
Underbilag 1:  Grafisk fremstilling af hovedresultaterne 
Underbilag 2:  ”Organisationer i den offentlige sektor før og efter reformen” 
Underbilag 3:  ”Detaljeret fordeling af organisationer i den (amts)kommunale sek-

tor, før reformen.”  
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Organisationer i den offentlige sektor før og efter reformen 130.25

Organisationer
Forhandlingsstat.

KL inc. Kbh og Frb ARF inc. H:S Staten Offentlig sektor i alt

DKK/StK 230.500                     79.000                  59.500               369.000                  
Fag og Arbejde (FOA) 149.000                      28.000                  500                    177.500                  
HK (/Kommunal og /stat) 44.000                        18.000                  34.000                96.000                    
Fagligt Fælles Forbund (3F) 24.500                        9.500                    8.500                  42.500                    
Socialpædagogernes Landsforbund 6.500                          20.000                  -                     26.500                    
Dansk Metalarbejderforbund 2.500                          1.500                    5.000                  9.000                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 4.000                          2.000                    11.500                17.500                    

FTF-K 128.000                     7.500                    53.500               189.000                  
BUPL 52.500                        -                        -                     52.500                    
Lærernes Centralorganisation 65.000                        5.500                    13.500                84.000                    
Politiforbundet i Danmark -                              -                        11.000                11.000                    
DS 6.000                          1.500                    -                     7.500                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 4.500                          500                       29.000                34.000                    

SHK 20.500                       46.500                  500                    67.500                    
Dansk Sygeplejeråd 11.500                        33.500                  -                     45.000                    
Kost- og Ernæringsforbundet 5.000                          2.000                    500                    7.500                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 4.000                          11.000                  -                     15.000                    

AC 15.500                       26.000                  44.500               86.000                    
DJØF 3.000                          2.000                    11.500                16.500                    
Dansk Magisterforening 1.500                          1.500                    10.000                13.000                    
Den alm. Danske Lægeforening (FAYL, FAS og PLO) -                              12.000                  1.000                  13.000                    
IDA 3.000                          1.000                    4.500                  8.500                      
GL 1.000                          7.500                    -                     8.500                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 7.000                          2.000                    17.500                26.500                    

Andre organisationer 1.000                         1.000                    -                     2.000                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 1.000                          1.000                    -                     2.000                      

Samlet 395.500                     160.000                158.000             713.500                  
Organisationerne < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 20.500                        16.500                  58.000                95.000                    

Forhandlingsområderne i alt, % 55% 22% 22% 100%
Organisationerne < 7.500 fuldtidsbeskæftigede, % 22% 17% 61% 100%

Hovedorg./valggr., % 100% 100% 100% 100%
DKK/StK 58% 49% 38% 52%
FTF-K 32% 5% 34% 26%
SHK 5% 29% 0% 9%
AC 4% 16% 28% 12%
Andre organisationer 0% 1% 0% 0%

FØR
SBG-05
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Organisationer
Forhandlingsstat.

KL inc. Kbh og Frb ARF inc. H:S Staten Offentlig sektor i alt

DKK/StK 244.650                     57.850                  64.000               366.500                  
Fag og Arbejde (FOA) 149.000                      27.500                  1.000                  177.500                  
HK (/Kommunal og /stat) 39.200                        17.000                  37.300                93.500                    
Fagligt Fælles Forbund (3F) 28.450                        4.850                    9.200                  42.500                    
Socialpædagogernes Landsforbund 21.500                        5.000                    -                     26.500                    
Dansk Metalarbejderforbund 2.500                          1.500                    5.000                  9.000                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 4.000                          2.000                    11.500                17.500                    

FTF-K 130.354                     3.298                    57.848               191.500                  
BUPL 52.500                        -                        -                     52.500                    
Lærernes Centralorganisation 67.002                        1.828                    15.170                84.000                    
Politiforbundet i Danmark -                              -                        11.000                11.000                    
DS 6.352                          970                       178                    7.500                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 4.500                          500                       31.500                36.500                    

SHK 20.500                       46.000                  1.000                 67.500                    
Dansk Sygeplejeråd 11.500                        33.000                  500                    45.000                    
Kost- og Ernæringsforbundet 5.000                          2.000                    500                    7.500                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 4.000                          11.000                  -                     15.000                    

AC 16.000                       16.450                  53.550               86.000                    
DJØF 2.850                          1.650                    12.000                16.500                    
Dansk Magisterforening 2.500                          500                       10.000                13.000                    
Den alm. Danske Lægeforening (FAYL, FAS og PLO) -                              12.000                  1.000                  13.000                    
IDA 3.600                          300                       4.600                  8.500                      
GL 50                               -                        8.450                  8.500                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 7.000                          2.000                    17.500                26.500                    

Andre organisationer 1.000                         1.000                    -                     2.000                      
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 1.000                          1.000                    -                     2.000                      

Samlet 412.504                     124.598                176.398             713.500                  
Organisationerne < 7.500 fuldtidsbeskæftigede 20.500                        16.500                  60.500                97.500                    

Forhandlingsområderne i alt, % 58% 17% 25% 100%
Organisationerne < 7.500 fuldtidsbeskæftigede, % 21% 17% 62% 100%

Hovedorg./valggr., % 100% 100% 100% 100%
DKK/StK 59% 46% 36% 51%
FTF-K 32% 3% 33% 27%
SHK 5% 37% 1% 9%
AC 4% 13% 30% 12%
Andre organisationer 0% 1% 0% 0%

EFTER
SBG-05

KTO /23. november 2005



- 3 - Underbilag 2

Organisationer
Forhandlingsstat.

KL inc. Kbh og Frb ARF inc. H:S Staten Offentlig sektor i alt

DKK/StK (14.150)                      21.150                  (4.500)                2.500                      
Fag og Arbejde (FOA) -                              500                       (500)                   -                          
HK (/Kommunal og /stat) 4.800                          1.000                    (3.300)                2.500                      
Fagligt Fælles Forbund (3F) (3.950)                         4.650                    (700)                   -                          
Socialpædagogernes Landsforbund (15.000)                       15.000                  -                     -                          
Dansk Metalarbejderforbund -                              -                        -                     -                          
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede -                              -                        -                     -                          

FTF-K (2.354)                        4.202                    (4.348)                (2.500)                    
BUPL -                              -                        -                     -                          
Lærernes Centralorganisation (2.002)                         3.672                    (1.670)                -                          
Politiforbundet i Danmark -                              -                        -                     -                          
DS (352)                            530                       (178)                   -                          
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede -                              -                        (2.500)                (2.500)                     

SHK -                              500                       (500)                   -                          
Dansk Sygeplejeråd -                              500                       (500)                   -                          
Kost- og Ernæringsforbundet -                              -                        -                     -                          
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede -                              -                        -                     -                          

AC (500)                           9.550                    (9.050)                -                         
DJØF 150                             350                       (500)                   -                          
Dansk Magisterforening (1.000)                         1.000                    -                     -                          
Den alm. Danske Lægeforening (FAYL, FAS og PLO) -                              -                        -                     -                          
IDA (600)                            700                       (100)                   -                          
GL 950                             7.500                    (8.450)                -                          
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede -                              -                        -                     -                          

Andre organisationer -                             -                       -                     -                         
Organisationer < 7.500 fuldtidsbeskæftigede -                              -                        -                     -                          

Samlet (17.004)                      35.402                  (18.398)              -                         
Organisationerne < 7.500 fuldtidsbeskæftigede -                              -                        (2.500)                (2.500)                     

Forhandlingsområderne i alt, % (0)                               0                           (0)                       -                         
Organisationerne < 7.500 fuldtidsbeskæftigede, % 0                                 0                           (0)                       -                          

Hovedorg./valggr., % 0% 0% 0% 0%
DKK/StK -1% 3% 1% 0%
FTF-K 1% 2% 1% 0%
SHK 0% -8% 0% 0%
AC 0% 3% -2% 0%
Andre organisationer 0% 0% 0% 0%

Note: Parentes omkring et tal angiver i denne sammenhæng, at det er positivt.
Eksempelvis overføres der 4.500 til det statslige DKK/StK-område.

ÆNDRINGER
SBG-05
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Detaljeret fordeling af organisationer i den (amts)kommunale sektor, før reformen
Jf. SBG-05

Organisationer (Amts)kommunal Kommuner Amter
ARF KL Kbh Frb H:S sektor i alt (KL+Kbh+Frb) (ARF+H:S)

DKK-organisationer
103 Socialpædagogernes Landsforbund 19.898,64         5.631,23          625,25            190,33          52,95             26.398,40                  6.446,81                     19.951,59             
110 Dansk Metal 1.275,09           2.282,20          365,45            42,86            130,56           4.096,16                    2.690,51                     1.405,65               

Fag og Arbejde i alt 25.157,45        124.849,69     22.005,01      2.017,93      2.974,33        177.004,41               148.872,63                28.131,78            
100 Forbundet af Offentligt Ansatte 25.120,64         101.758,78      20.717,46       1.495,83       2.974,33        152.067,04                123.972,07                 28.094,97             
104 Pædagogisk Medhjælper Forbund 36,81                23.090,91        1.287,55         522,10          24.937,37                  24.900,56                   36,81                    

HK i alt 15.707,88        37.894,70       5.945,55        188,34         2.432,09        62.168,56                 44.028,59                  18.139,97            
101 HK Kommunal 15.662,26         37.894,70        5.945,55         188,34          1.245,41        60.936,26                  44.028,59                   16.907,67             
113 Handels- og Kontorfunk. Forb., Staten 1.186,68        1.186,68                    -                              1.186,68               
127 HK København 45,62                45,62                         -                              45,62                    

3 F i alt 9.334,60          22.465,80       1.591,88        217,38         374,23           33.983,89                 24.275,06                  9.708,83              
105 Specialarbejderforbundet i Danmark 2.214,38           14.614,49        1.453,74         212,16          20,84             18.515,61                  16.280,39                   2.235,22               
129 Chaufførernes fagforening 5,00                  5,00                           -                              5,00                      
109 Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark 7.115,22           7.851,31          138,14            5,22              353,39           15.463,28                  7.994,67                     7.468,61               
111 Teknisk Landsforbund 582,86              2.040,73          27,41              28,33            36,51             2.715,84                    2.096,47                     619,37                  
114 Dansk EL-Forbund 280,89              539,21             96,67              11,94            27,00             955,71                       647,82                        307,89                  
115 Øvrige, DKK 159,11              605,57             116,04            10,96            891,68                       732,57                        159,11                  
116 Forbundet af Træ-Industri-Byg i Danmark 145,78              249,72             49,64              5,00              14,62             464,76                       304,36                        160,40                  
117 Dansk Funktionærforbund 8,18                  30,26               180,60            47,81            22,65             289,50                       258,67                        30,83                    
119 Nærings-og Nydelsesmiddelarb.forb.i Danm 257,41           257,41                       -                              257,41                  
121 Lager- og Handelsarbejdernes Fagforening 221,58           221,58                       -                              221,58                  
122 Malerforbundet i Danmark 60,79                113,50             21,47              3,00              4,00               202,76                       137,97                        64,79                    
125 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark 45,62                103,50             15,96              2,00              2,00               169,08                       121,46                        47,62                    
126 Restaurationsbranchens Forbund 6,00                  29,40               14,19              1,00              11,00             61,59                         44,59                          17,00                    
128 Dansk Frisør- & Kosmetikerforbund 7,37                  16,30               2,39                26,06                         18,69                          7,37                      

DKK-organisationer < 7.500 i off. sektor 1.296,60           3.728,19          524,37            110,04          596,77           6.255,97                    4.362,60                     1.893,37               
DKK-organisationer i alt 72.670,26         196.851,81      31.057,51       2.766,88       6.560,93        309.907,39                230.676,20                 79.231,19             

Antal fuldtidsbeskæftigede

KTO /23. november 2005
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FTF-K-organsationer
Organisationer (Amts)kommunal Kommuner Amter

ARF KL Kbh Frb H:S sektor i alt (KL+Kbh+Frb) (ARF+H:S)
215 Lærernes Centralorganisation 5.407,90           60.293,07        4.267,08         615,43          70.583,48                  65.175,58                   5.407,90               
202 BUPL - Forb. for pædagoger og klubfolk 49.590,49        2.319,12         820,77          52.730,38                  52.730,38                   -                        
205 Dansk Socialrådgiverforening 1.512,85           5.360,78          566,77            118,66          116,87           7.675,93                    6.046,21                     1.629,72               
209 Foreningen af Kommunale Chefer 755,12             755,12                       755,12                        -                        
200 Øvrige, FTF 116,65              458,79             91,28              3,26              669,98                       553,33                        116,65                  
211 Frederiksberg Kommunalforening 641,30          641,30                       641,30                        -                        
229 Gentofte Kommunalforening 510,15             510,15                       510,15                        -                        
214 LederForum 437,59             437,59                       437,59                        -                        
212 Halinspektørforeningen 267,29             1,00              268,29                       268,29                        -                        
232 Dansk Musikerforbund 247,98              247,98                       -                              247,98                  
230 Søllerød Kommunalforening 226,59             226,59                       226,59                        -                        
227 Konstruktørforeningen 19,58                174,13             3,00              0,71               197,42                       177,13                        20,29                    
219 Det Kommunale beredskabspers. landsforb. 175,23             20,00              1,00              196,23                       196,23                        -                        
204 Danske Skov- og Landskabsingeniører 37,59                98,42               136,01                       98,42                          37,59                    
238 Københavns Komm. Maskinmesterforening 121,09            121,09                       121,09                        -                        
208 Foreningen af Havnefogeder i Danmark 4,50                  103,89             108,39                       103,89                        4,50                      
210 Kort- og Landmålingsteknikernes Forening 17,16                55,35               72,51                         55,35                          17,16                    
236 Foren. af Tekn.- og Adm. Tj.mænd 68,04             68,04                         -                              68,04                    
233 Teaterteknikerforbundet 3,09                  26,63               29,72                         26,63                          3,09                      
201 Dansk Navigatørforening 5,00                  6,22                 11,22                         6,22                            5,00                      
226 Foreningen af Kommunale Biografledere 5,00                 5,00                           5,00                            -                        
237 Dansk Skuespillerforbund 3,74                  3,74                           -                              3,74                      

FTF-K-organisationer < 7.500 i off. sektor 455,29              3.300,40          232,37            649,56          68,75             4.706,37                    4.182,33                     524,04                  
FTF-K-organisationer i alt 7.376,04           118.544,74      7.385,34         2.204,42       185,62           135.696,16                128.134,50                 7.561,66               

SHK-orgnisationer
Organisationer (Amts)kommunal Kommuner Amter

ARF KL Kbh Frb H:S sektor i alt (KL+Kbh+Frb) (ARF+H:S)
206 Dansk Sygeplejeråd 27.780,72         10.522,28        955,59            125,81          5.809,17        45.193,57                  11.603,68                   33.589,89             
225 Kost- og Ernæringsforbundet 1.977,05           4.453,46          328,02            18,67            210,78           6.987,98                    4.800,15                     2.187,83               
223 Danske bioanalytikere 3.780,69           3,37                 1.018,26        4.802,32                    3,37                            4.798,95               
221 Ergoterapeutforeningen 1.544,57           1.925,75          258,21            12,80            216,83           3.958,16                    2.196,76                     1.761,40               
222 Danske Fysioterapeuter 1.973,40           1.289,69          265,97            14,32            360,24           3.903,62                    1.569,98                     2.333,64               
224 Den Alm. Danske Jordemoderforening 937,50              193,30           1.130,80                    -                              1.130,80               
203 Farmakonomforeningen 405,73              110,46           516,19                       -                              516,19                  
207 Dansk Tandplejerforening 14,46                216,11             23,94              6,58              261,09                       246,63                        14,46                    

SHK-organisationer < 7.500 i off. sektor 8.656,35           3.434,92          548,12            33,70            1.899,09        14.572,18                  4.016,74                     10.555,44             
SHK-organisationer i alt 38.414,12         18.410,66        1.831,73         178,18          7.919,04        66.753,73                  20.420,57                   46.333,16             

Antal fuldtidsbeskæftigede

Antal fuldtidsbeskæftigede
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AC-organisationer
Organisationer (Amts)kommunal Kommuner Amter

ARF KL Kbh Frb H:S sektor i alt (KL+Kbh+Frb) (ARF+H:S)
312 Gymnasieskolernes Lærerforening 7.630,45           560,52            264,50          8.455,47                    825,02                        7.630,45               
302 Danmarks Jurist- og Økonomforbund 1.935,00           2.222,55          734,30            57,01            222,00           5.170,86                    3.013,86                     2.157,00               
305 Ingeniørforbundet i Danmark 841,75              2.492,98          378,27            41,45            75,54             3.829,99                    2.912,70                     917,29                  
306 Dansk Magisterforening 1.328,17           1.049,30          261,92            30,17            181,79           2.851,35                    1.341,39                     1.509,96               

Den alm. Danske Lægeforening 9.480,57          171,23            53,81             3,95             2.409,08        12.118,64                 228,99                       11.889,65            
310 Foreningen af Speciallæger 3.704,60           89,80               37,86              2,00              773,72           4.607,98                    129,66                        4.478,32               
311 Foreningen Af Yngre Læger 5.767,97           7,43                 11,51              1.635,36        7.422,27                    18,94                          7.403,33               
314 Praktiserende Lægers Organisation 8,00                  74,00               4,44                1,95              88,39                         80,39                          8,00                      
322 Bibliotekarforbundet 89,70                2.102,00          220,70            27,09            9,17               2.448,66                    2.349,79                     98,87                    
307 Dansk Psykolog Forening 920,81              897,05             290,49            42,06            191,49           2.341,90                    1.229,60                     1.112,30               
316 Forb. af kand.foren. fra Musikkonserv. 1.343,40          32,19              1.375,59                    1.375,59                     -                        
303 Ansatte Arkitekters Råd 106,03              668,60             161,53            15,83            7,00               958,99                       845,96                        113,03                  
317 Tandlægernes Nye Landsforening 793,99             85,77              7,29              887,05                       887,05                        -                        
301 Jordbrugsakademikernes Forbund 107,49              131,69             26,34              4,96              270,48                       162,99                        107,49                  
308 Dansk Tandlægeforening 69,30                177,32             9,94               256,56                       177,32                        79,24                    
315 Den Danske Landinspektørforening 112,08              119,44             13,38              3,94              248,84                       136,76                        112,08                  
304 Dansk Farmaceutforening 159,76              2,01                 0,81                50,29             212,87                       2,82                            210,05                  
300 Øvrige, AC 35,46                109,89             19,15              0,88              165,38                       129,92                        35,46                    
309 Den Danske Dyrlægeforening 3,80                  11,54               0,86                3,00               19,20                         12,40                          6,80                      
321 Foreningen af Danske Civiløkonomer 10,22                1,01                 6,42               17,65                         1,01                            16,64                    

AC-organisationer < 7.500 i off. sektor 1.614,65           6.357,94          851,22            102,05          277,31           9.203,17                    7.311,21                     1.891,96               
AC-organisationer i alt 22.830,59         12.294,00        2.840,04         499,13          3.165,72        41.629,48                  15.633,17                   25.996,31             

Andre organisationer
Organisationer (Amts)kommunal Kommuner Amter

ARF KL Kbh Frb H:S sektor i alt (KL+Kbh+Frb) (ARF+H:S)
411 Ledernes Hovedorganisation 487,24              194,78             9,71                1,33              693,06                       205,82                        487,24                  
401 Dansk Formands Forening 247,45             247,45                       247,45                        -                        
404 Maskinmestrenes Forening 86,00                156,35             242,35                       156,35                        86,00                    
409 Dansk Journalistforbund 150,11              68,07               15,00              233,18                       83,07                          150,11                  
410 Øvrige 103,44           103,44                       -                              103,44                  
408 Foreningen af Danske Lægestuderende 81,51                14,81             96,32                         -                              96,32                    
406 Landsklubben for deltidsans. brandfolk 73,67               73,67                         73,67                          -                        
400 Øvrige, ANDET 2,17                  9,71                 0,60                12,48                         10,31                          2,17                      

Andre organisationer < 7.500 i off. sektor 807,03              750,03             25,31              1,33              118,25           1.701,95                    776,67                        925,28                  
Andre organisationer i alt 807,03              750,03             25,31              1,33              118,25           1.701,95                    776,67                        925,28                  

Den (amts)kommunale sektor i alt 142.098,04       346.851,24      43.139,93       5.649,94       17.949,56      555.688,71                395.641,11                 160.047,60           

Antal fuldtidsbeskæftigede

Antal fuldtidsbeskæftigede
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Organisationer (Amts)kommunal Kommuner Amter
ARF KL Kbh Frb H:S sektor i alt (KL+Kbh+Frb) (ARF+H:S)

Fordeling af organisationer med < 7.500 fuldtidsbeskæftigede i off. sektor
DKK-organisationer < 7.500 i off. sektor 1.296,60           3.728,19          524,37            110,04          596,77           6.255,97                    4.362,60                     1.893,37               
FTF-K-organisationer < 7.500 i off. sektor 455,29              3.300,40          232,37            649,56          68,75             4.706,37                    4.182,33                     524,04                  
SHK-organisationer < 7.500 i off. sektor 8.656,35           3.434,92          548,12            33,70            1.899,09        14.572,18                  4.016,74                     10.555,44             
AC-organisationer < 7.500 i off. sektor 1.614,65           6.357,94          851,22            102,05          277,31           9.203,17                    7.311,21                     1.891,96               
Andre organisationer < 7.500 i off. sektor 807,03              750,03             25,31              1,33              118,25           1.701,95                    776,67                        925,28                  
Den (amts)kommunale sektor < 7.500 i off. sektor 12.829,92         17.571,48        2.181,39         896,68          2.960,17        36.439,64                  20.649,55                   15.790,09             

Procentvis fordeling af organisationer med < 7.500 fuldtidsbeskæftigede på forhandlingsområder
DKK-organisationer < 7.500 i off. sektor 10% 21% 24% 12% 20% 17% 21% 12%
FTF-K-organisationer < 7.500 i off. sektor 4% 19% 11% 72% 2% 13% 20% 3%
SHK-organisationer < 7.500 i off. sektor 67% 20% 25% 4% 64% 40% 19% 67%
AC-organisationer < 7.500 i off. sektor 13% 36% 39% 11% 9% 25% 35% 12%
Andre organisationer < 7.500 i off. sektor 6% 4% 1% 0% 4% 5% 4% 6%
Den (amts)kommunale sektor < 7.500 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fordeling af organisationer i off. sektor
DKK-organisationer i alt 72.670,26         196.851,81      31.057,51       2.766,88       6.560,93        309.907,39                230.676,20                 79.231,19             
FTF-K-organisationer i alt 7.376,04           118.544,74      7.385,34         2.204,42       185,62           135.696,16                128.134,50                 7.561,66               
SHK-organisationer i alt 38.414,12         18.410,66        1.831,73         178,18          7.919,04        66.753,73                  20.420,57                   46.333,16             
AC-organisationer i alt 22.830,59         12.294,00        2.840,04         499,13          3.165,72        41.629,48                  15.633,17                   25.996,31             
Andre organisationer i alt 807,03              750,03             25,31              1,33              118,25           1.701,95                    776,67                        925,28                  
Den (amts)kommunale sektor i alt 142.098,04       346.851,24      43.139,93       5.649,94       17.949,56      555.688,71                395.641,11                 160.047,60           

Procentvis fordeling af organisationer på forhandlingsområder
DKK-organisationer i alt 51% 57% 72% 49% 37% 56% 58% 50%
FTF-K-organisationer i alt 5% 34% 17% 39% 1% 24% 32% 5%
SHK-organisationer i alt 27% 5% 4% 3% 44% 12% 5% 29%
AC-organisationer i alt 16% 4% 7% 9% 18% 7% 4% 16%
Andre organisationer i alt 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1%
Den (amts)kommunale sektor i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Antal fuldtidsbeskæftigede
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