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Tillæg til vedtægter for Kommunale Tjenestemænd og 

Overenskomstansatte (KTO) 

 
Vedtaget på KTO´s repræsentantskabsmøde den 5. december 2012 

 

Som led i gennemførelsen af overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013 gælder følgende 

tilføjelser til KTO’s vedtægter: 

 

 

 Forhandlingsdelegation på det kommunale område 

 

§ 1 

Forhandlingsudvalget delegerer kompetencer, rettigheder og forpligtelser i forbindelse med 

overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013 til en forhandlingsdelegation på det kommunale område. 

Forhandlingsudvalget beslutter sammensætningen af forhandlingsdelegationen, idet LO, FTF-K og 

AC valggrupperne udpeger deres respektive medlemmer. 

 

Bemærkning: 

Forhandlingsdelegationens kompetencer, rettigheder og forpligtelser fremgår af den forhandlings-

aftale for OK-13, som er indgået på det kommunale forhandlingsområde. 

 

 

Forhandlingsdelegation på det regionale område 

 

§ 2 

Forhandlingsudvalget delegerer kompetencer, rettigheder og forpligtelser i forbindelse med 

overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013 til en forhandlingsdelegation på det regionale område. 

Forhandlingsudvalget beslutter sammensætningen af forhandlingsdelegationen, idet det alene er de 

organisationer / valggrupper i Forhandlingsudvalget, der har tilsluttet sig forhandlingsaftalen uden 

forbehold, der træffer beslutning om fordelingsnøgle og sammensætning. Valggrupperne udpeger 

deres respektive medlemmer. 

 

Bemærkning: 

Forhandlingsdelegationens kompetencer, rettigheder for forpligtelser fremgår den 

forhandlingsaftale for OK-13, som er indgået på det regionale forhandlingsområde. 

 

 

Afstemning på repræsentantskabsmødet  

 

§ 3 

 

Til vedtagelse af forslag i repræsentantskabet om forhold/spørgsmål, der vedrører 

overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013, gælder stk. 2 - 4 i stedet for vedtægternes § 5, stk. 1 - 3. 

 

 



Stk. 2 

Repræsentantskabet træffer ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013 beslutninger selvstændigt 

i forhold til forhandlingsområder, med stemmer efter medlemstal på det pågældende 

arbejdsgiverområde. Hver organisation råder ved afstemninger i repræsentantskabet over et antal 

stemmer svarende til det antal medlemmer, organisationen har på det eller de områder, hvor 

organisationen er omfattet af en forhandlingsaftale. En organisation kan ved afstemninger i 

repræsentantskabet, uanset antallet af repræsentanter, ikke dele stemmerne mellem forskellige 

forslag. 

 

Stk. 3 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt i forhold til det kommunale/regionale 

forhandlingsområde, når organisationer, der repræsenterer 75 % af det samlede tilsluttede 

medlemstal i de organisationer, der er omfattet af den kommunale/regionale forhandlingsaftale, er 

til stede. 

 

Stk. 4 

Til vedtagelse af et forslag, der vedrører enten det kommunale eller det regionale 

forhandlingsområde, kræves almindelig stemmeflerhed i forhold til antallet af tilsluttede 

medlemmer i de organisationer, der er omfattet af den kommunale eller den regionale 

forhandlingsaftale, og som er repræsenteret på repræsentantskabsmødet. 

 

Bemærkning til stk. 2-4: 

 

Ved opgørelse af organisationernes samlede tilsluttede medlemstal i forhold til det 

kommunale/regionale forhandlingsområde medregnes ledige, efterlønsmodtagere og pensionister 

til den sektor, hvor de sidst har været beskæftiget, eller fordeles mellem de to sektorer efter 

organisationens forholdsmæssige andel mellem kommunalt og regionalt ansatte tjenestemænd og 

overenskomstansatte. 

 

 

Ikrafttræden og ophør 

 

§ 4 

Dette tillæg til KTO’s vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på KTO’s 

repræsentantskabsmøde den 5. december 2012. 

 

Stk. 2 

Dette tillæg til KTO’s vedtægter ophører umiddelbart efter det er konstateret, at der foreligger et 

godkendt forhandlingsresultat om en generel overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 på 

både det kommunale og det regionale forhandlingsområde. 

 


