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Hvad er KTO? 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) er forhandlingsfællesskab for 
ansatte i kommuner og regioner. 
 
Det er KTO´s formål at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og ansættelses-
vilkår for kommunalt og regionale ansatte. 
 
KTO forhandler generelle løn- og ansættelsesvilkår med KL og Danske Regioner. For-
handlinger om generelle ansættelsesvilkår drejer sig blandt andet om generelle lønforhold, 
reguleringsordningen, fravær af familiemæssige årsager, vilkår for tillidsrepræsentanter, 
ferie samt regler for medbestemmelse og medindflydelse på arbejdspladser i kommuner 
og regioner. 
 
Hvem er KTO? 
KTO har 45 medlemsorganisationer, som tilsammen repræsenterer ca. 515.000 ansatte i 
kommuner og regioner. KTO´s medlemsorganisationer er blandt andre FOA, 
HK/Kommunal, Socialpædagoger, 3F, Dansk Metal, Socialrådgivere, BUPL, Skolelærere, 
DJØF, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, tandlæger, magistre, bibliotekarer, psy-
kologer og ingeniører. De 45 organisationer er inden for KTO-fællesskabet organiseret i 4 
valggrupper: 
 

• Valggruppe I omfatter de LO tilsluttede organisationer. 
• Valggruppe II omfatter de FTF tilsluttede organisationer. 
• Valggruppe III omfatter de AC tilsluttede organisationer. 
• Valggruppe IV omfatter øvrige organisationer. 

 
KTO ledes af en bestyrelse og et forhandlingsudvalg. Bestyrelsen består af repræsentanter 
for 16 af KTO´s medlemsorganisationer. Forhandlingsudvalget består af repræsentanter 
for 9 af KTO´s medlemsorganisationer og udgør en delmængde af bestyrelsen. 
 
KTO´s overordnede politik fastlægges af repræsentantskabet. Det er således repræsentant-
skabet som træffer beslutning om: 
 

• Udtagelse af generelle overenskomstkrav 
• Stillingtagen til resultatet af overenskomstforhandlingerne 

 
KTO´s repræsentantskab er sammensat af repræsentanter for KTO´s 45 medlemsorganisa-
tioner. 
 
For yderligere oplysninger henvises til www.kto.dk. 

http://www.kto.dk/
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OK-13 forhandlinger med KL – hvornår og hvem? 
Udvekslingen af krav mellem KL og KTO fandt sted 6. december 2012 og KTO indleder 
de politiske forhandlinger med KL 9. januar 2013. 
 
Derudover er der aftalt politiske forhandlingsmøder med KL 1. februar og 15. februar 
2013, hvor forhandlingerne forventes afsluttet. 
 
KTO´s forhandlingsdelegation på KL-området, der er identisk med KTO´s forhandlings-
udvalg, er sammensat således: 
 
Anders Bondo Christensen, LC (formand) 
Erik Jylling, AC 
Dennis Kristensen, FOA 
Mona Striib, FOA 
Ellen Lykkegaard, 3F 
Bodil Otto HK/Kommunal 
Benny Andersen, SL 
Jørgen Mosbæk, Halinspektørforeningen 
Henning Pedersen, BUPL 
 
OK-13 forhandlinger med Danske Regioner/RLTN – hvornår og hvem? 
På Danske Regioners område foregår forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn (RLTN) og de fire aftaleparter på lønmodtagersiden, nemlig KTO, Sundheds-
kartellet, AC og FOA. 
 
RLTN og KTO udvekslede krav 6. december 2012 og forhandlingerne begynder 18. janu-
ar 2013. 
 
Derudover er der aftalt politiske forhandlinger 8. februar og 22. februar 2013, hvor for-
handlingerne forventes afsluttet. 
 
KTO´s forhandlingsdelegation på RLTN-området er sammensat således: 
 
Anders Bondo Christensen, LC (formand) 
Ellen Lykkegaard, 3F 
Bodil Otto, HK/Kommunal 
Benny Andersen, SL 
 
KTO´s formand - kontakt 
Formand for KTO Anders Bondo Christensen kan kontaktes på 21 64 62 93. 
 
KTO´s sekretariat 
Sekretariatsfunktionen for forhandlingsdelegationerne varetages af KTO´s sekretariat. 
Kontakt til sekretariatet fås ved henvendelse til sekretariatschef Helle Basse på 51 37 69 
05. 
 


