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Vedr.:  KTO høringssvar af 30. marts 2012 vedrørende udkast til forslag til lov om 
ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder m.fl. 

 
. /. KTO har afgivet vedlagte høringssvar af 30. marts 2012 vedrørende et af Økonomi- og 

Indenrigsministeriet fremsendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om forpligten-
de kommunale samarbejder m.fl.  

 
. /. Udkastet til lovforslag, som er vedlagt til orientering, indebærer bl.a., at økonomi- og 

indenrigsministeren bemyndiges til at meddele kommuner i forpligtende samarbejder 
dispensation fra visse af de regler, som ellers gælder for kommunerne i disse samarbej-
der.  

 
Ministerens anvendelse af disse bemyndigelser vil have konsekvenser for ansatte, hvis 
ansættelsesforhold skal overføres eller tilbageføres. Dermed er der efter KTO´s opfattelse 
tale om en ”ad hoc” kommunalreform, som det eksempelvis kendes fra servicelovens § 
186 om kommunal overtagelse af regionale tilbud (”kan-institutioner”). 
 
I KTO´s høringssvar kvitterer KTO bl.a. positivt for, at det i bemærkningerne til udkastet 
til lovforslag fastslås, at der gælder den samme retsstilling og de samme vilkår for over-
førsel af ansatte, som fandt anvendelse i forbindelse med kommunalreformen, men KTO 
påpeger samtidig, at der skal sikres sammenhæng mellem lovtekst og lovbemærkninger, 
idet lovteksten sammenholdt med lovbemærkningerne på en række konkrete punkter gi-
ver anledning til usikkerhed om, hvorvidt overførsel af ansatte vil ske på samme mini-
mumsvilkår, som fandt anvendelse ved kommunalreformen. 

 
Herudover tilkendegiver KTO bl.a. i høringssvaret, at KTO går ud fra, at der på tilsva-
rende vis som ved kommunalreformen forudsættes indgået kollektive aftaler omkring 
vilkårene for overførsel af ansatte. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                                    Susanne Rehm 
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