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Vedr.:  KL anlægger faglig voldgift mod KTO om fortolkning af retstvistaftalen  
 
KL har fremsendt et klageskrift til KTO om fortolkning af retstvistaftalen. Anledningen 
til klageskriftet er en konkret sag anlagt ved de civile domstole af DJØF mod en kommu-
ne om uberettiget afskedigelse af en åremålsansat kommunaldirektør.  
 
KL’s påstand er, at KTO skal anerkende, at KTO og KTO’s medlemsorganisation DJØF 
er forpligtet til at lade den konkrete sag behandle ved faglig voldgift i henhold til rets-
tvistaftalen. Sagen skal derfor efter KL’s opfattelse behandles ved en voldgift nedsat i 
henhold til retstvistaftalens § 3, stk. 2, med KTO som part, idet sagen omhandler en åre-
målsansat i henhold til rammeaftalen om åremålsansættelse.  
 
KTO har primo oktober fremsendt et svarskrift til KL. KTO påstår frifindelse over for 
KL’s påstand.   
 
KTO har samtidig nedlagt en selvstændig påstand over for KL. Påstanden lyder, at KL 
tilpligtes at anerkende, at retstvistaftalen ikke finder anvendelse på en konkret tvist mel-
lem KL og en forhandlingsberettiget organisation, hvor uoverensstemmelsen vedrører 
spørgsmål om konkrete ansættelsesretlige forhold, som KL og KTO ikke selvstændigt har 
reguleret i en generel rammeaftale eller vedrører konkrete fortolkningsspørgsmål om afta-
ler, der udmønter en generel rammeaftale.   
 
I den konkrete tvist  mellem DJØF og en kommune  er det kommunens opfattelse, at den 
åremålsansatte kommunaldirektør groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. KTO’s 
selvstændige påstand skyldes blandt andet, at spørgsmålet om grov misligholdelse ikke 
selvstændigt er reguleret i rammeaftalen om åremålsansættelse. Retstvistaftalen finder 
derfor ikke anvendelse efter KTO’s opfattelse.     
 
Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt i sagen.  
 
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Susanne Rehm på tlf. 3347 0616 eller 
Helle Basse på tlf. 3347 0611.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Helle Basse  
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