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Vedr.:  Faglig voldgift om fortolkning af institutionsbegrebet i MED-rammeaftalen 

– KTO mod KL 
 
KTO har afgivet klageskrift i en faglig voldgiftssag mod KL vedrørende spørgsmålet om 
forståelsen af institutionsbegrebet i parternes ”Rammeaftale om medindflydelse og med-
bestemmelse”. 
 
Voldgiftssagen tager afsæt i en konkret sag på BUPL’s område fra Fredensborg Kommu-
ne. Fredensborg Kommune har samlet et antal selvstændige institutioner under en fælles 
ledelse i en områdeinstitution, hvilket efter KL’s opfattelse har indflydelse på, hvor man-
ge tillidsrepræsentanter, der kan vælges. I Fredensborg Kommune er flere daginstitutio-
ner således sammenlagt i én områdeinstitution med én områdeleder, hvor institutionen 
fortsat er placeret på forskellige geografiske lokaliteter, og hvor daginstitutionslederne er 
blevet daglige ledere. 
 
I voldgiftssagen har KTO nedlagt påstand om, at KL tilpligtes at anerkende, at der i Fre-
densborg Kommune kan vælges tillidsrepræsentanter i de institutioner, der er i områdein-
stitutionerne. Det begrundes bl.a. med, at institutionslederne fortsat har en række selv-
stændige ledelsesbeføjelser – og dermed opfylder bestemmelserne i MED-rammeaftalens 
§ 10, stk. 1, hvorpå der er ret til at vælge 1 tillidsrepræsentant i hver enhed af områdein-
stitutionen, såfremt de øvrige betingelser i § 10, stk. 1 er opfyldt.  
 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Eva 
Agerlin på tlf.nr. 3347 0615 eller pr. e-mail ea@kto.dk.  
 
Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt i sagen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                                         Eva Agerlin 
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