
 Bilag 3 
KL 
AMTSRÅDSFORENINGEN 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
FREDERIKSBERG KOMMUNE 

KTO 

 
Løsning af lokale interessekonflikter om Ny løndannelse og frister 

i forbindelse med procedure pr. den 1. april 2002. 
 

Model 1 
Løsning af lokale interessekonflikter efter § 17, stk. 1-4 

 
 Lokale forhandlinger – evt. decentralt niveau 

 
Enighed Uenighed 

 ”Hurtigst muligt”, jf. § 17, stk. 1. 
 

 Niveau 1 mellem (amts)kommunen og (lokale) repræsentan-
ter for den forhandlingsberettigede organisation, jf. § 17, 
stk. 1 

 
Enighed Uenighed 

 Organisationsrepræsentanter tilkaldes – ingen frist for begæring 
heraf, jf. § 17, stk. 2. 

 
 Niveau 2 – De lokale parter med arbejdsgiver- og organisa-

tionsrepræsentanter som bisiddere. En af parterne kan 
kræve niveau 2-forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 
uger efter niveau 1-forhandlingen jf. § 17, stk. 2 

 
Enighed Uenighed 

 Niveau-3-forhandling begæres af en af overenskomstparterne 
over for den modstående overenskomstpart inden for en frist af 
14 dage efter den lokale niveau 2-forhandling er afsluttet. Ni-
veau 2-forhandlingen er afsluttet, enten når en af parterne er-
klærer den for afsluttet, eller efter at de lokale parter er enige 
om at erklære den for afsluttet, jf. § 17 stk. 3. Det skal fremgå af 
mødereferatet fra niveau-2-forhandlingen, hvornår forhandlin-
gen anses for afsluttet. 

 
 Niveau 3. De centrale parter. En af parterne kan kræve ni-

veau 3-forhandlingen afholdt senest 3 uger efter modtagelse 
af forhandlingsbegæringen, jf. § 17, stk. 3 

 
Enighed Uenighed 
 Senest 6 uger efter den afsluttende niveau 3-forhandling kan 

sagen forelægges et paritetisk sammensat nævn, jf. § 17, stk. 4. 
 



 
 Niveau 4. Paritetisk nævn bestående af de 5 medlemmer af 

den fælleskommunale forhandlingsdelegation og 5 med-
lemmer af KTO’s forhandlingsdelegation 

 
Enighed Uenighed 

 Såfremt sagen drejer sig om en af arbejdsgiveren fastsat aconto-
løn eller om situationer, hvor der i henhold til overenskomsten 
efter lokal aftale skal ydes et tillæg uden beløbsgrænse, kan 
hver af parterne anmode en uvildig person om at tiltræde næv-
net. Den pågældende kan mægle mellem parterne og træffe en-
delig afgørelse i sagen, jf. § 17, stk. 4. 

  
 Bestemmelsen i niveau 4 omfatter alene sager rejst lokalt efter 

den 1. april 2002. 
 
  

Model 2 
Løsning af lokale interessekonflikter efter § 17, stk. 5 

  
 Mellem (amts)kommunen og (lokale) repræsentanter for de(n) 

forhandlingsberettigede organisation(er) kan der aftales en an-
den model for løsning af interessetvister, der erstatter § 17, stk. 
1-4. En sådan aftale kan være en generel aftale, der omfatter 
alle forhold om løsning af interessetvister vedrørende ny løn-
dannelse, eller en aftale, der kan omfatte en konkret interesse-
tvist. 
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