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Vedr.:  OK-08 – køreplansaftale med RLTN  
 

./. Der er nu mellem KTO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgået 
vedlagte aftale med bilag om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2008 af 
aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår (køreplansaftale).  

 
 Bilagene til aftalen omfatter  
 

 Generelle aftaler indgået mellem RLTN (Amtsrådsforeningen) og KTO (bilag 1) 
 Generelle bestemmelser vedrørende tjenestemænd (bilag 2) 
 Tidslinje 2007/2008 (bilag 3) 

 
Aftalen er p.t. til underskrift hos parterne. Den underskrevne aftale med bilag vil herefter 
være tilgængelig på KTO’s hjemmeside www.kto.dk (under emnet ”ok-fornyelse” og 
OK-08).  
 
Køreplansaftalen svarer i sit indhold til den køreplansaftale, som er indgået med KL ved-
rørende OK-08 med tilpasninger for så vidt angår enkelte forhandlingsdatoer.  
 
Det betyder i hovedtræk, at 

 KTO og RLTN senest onsdag den 10. oktober 2007 udveksler generelle overens-
komstkrav. I tilknytning til udvekslingen af krav afholdes der et møde mellem 
parternes forhandlingsdelegationer, hvor kravene præsenteres. Dette møde finder 
ligeledes sted den 10. oktober 2007.  

 Forhandlingerne mellem RLTN og KTO indledes den 17. december 2007.  
 Forhandlingerne mellem RLTN og KTO tilrettelægges således, at de kan afsluttes 

senest den 20. februar 2008.  
 Organisationerne og RLTN senest den 10. oktober 2007 udveksler overenskomst-

krav. Forhandlingerne kan herefter indledes fra mandag den 22. oktober 2007. Se-
nest den 30. november 2007 afholdes det første forhandlingsmøde mellem organi-
sationen og RLTN. 

 Organisationsforhandlingerne afsluttes senest fredag den 29. februar 2008.  
 Der er aftalt samme snitflade som i køreplansaftalen med KL i forhold til place-

ring af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes 
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forhandlinger. I perioden 13. – 21. september 2007 aftales det mellem RLTN og 
KTO, hvor de ikke-placerede aftaler forhandles.  

 Parterne gensidigt accepterer, at arbejdsstandsning kan varsles ved anbefalet skri-
velse senest 4 uger før iværksættelsen. Arbejdsstandsning kan iværksættes fra en 
hvilken som helst dato fra den 1. april 2008.  

 
I tilknytning til køreplansaftalen med RLTN vil der ligeledes blive udarbejdet et fælles 
forståelsespapir om eventuelle overenskomstforhandlinger efter hovedaftalerne indgået 
mellem de enkelte organisationer og de respektive arbejdsgiverparter. Forståelsespapiret 
vil skulle anvendes i tilfælde af, at der i perioden den 13. – 21. september 2007 ikke kan 
opnås enighed om hvilke aftaler, der forhandles hvor, jf. køreplansaftalens kapitel 1 og 2.  
Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når forståelsespapiret er udarbejdet.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Jørgen Holst  Helle Basse  
 
 
 
 
























