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Vedr.:   Bestilling af revideret MED-håndbog på KL’s område – bemærk kort be-

stillingsfrist 
 
Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO er ved at 
blive underskrevet og forventes snarest udsendt til medlemsorganisationerne. 
 
Forhåndsbestilling af MED-håndbog 
KL og KTO udgiver i løbet af januar 2014 en revideret MED-håndbog, indeholdende 
rammeaftalen på KL’s område om medindflydelse og medbestemmelse med KL’s og 
KTO’s fælles vejledning samt de til rammeaftalen tilhørende protokollater mv. 
 
KTO udsender et eksemplar af MED-håndbogen til hver medlemsorganisation. 
 
Der er nu mulighed for at forhåndsbestille MED-håndbogen. Der gøres opmærksom på, 
at MED-håndbogen kun leveres mod forudbestilling, idet der alene forventes at blive 
optrykt det antal eksemplarer, som er forudbestilt.  
 
Endvidere henledes opmærksomheden på, at denne henvendelse udelukkende er sendt til 
organisationen centralt. Såfremt det ønskes, at lokalafdelinger mv. skal kunne bestille 
særskilt, bedes nærværende brev hurtigst muligt formidlet til disse.  
 
Forhåndsbestilling af MED-håndbogen bedes foretaget på KTO’s hjemmeside 
http://www.kto.dk/pjecer.aspx  senest onsdag den 4. december 2013 kl. 12.00. For-
håndsbestillinger kan foretages fra den 18. november 2013. 
 
KTO har rådighed over i alt 13.600 MED-håndbøger, der vil kunne fordeles gratis til 
medlemsorganisationerne. KTO skønner på baggrund af bestillingerne af MED-
håndbøger efter OK-11, at 13.600 eksemplarer vil være tilstrækkeligt til at dække efter-
spørgslen.  
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Skulle der imidlertid være efterspørgsel på mere end 13.600 eksemplarer, vil de gratis 
eksemplarer blive fordelt forholdsmæssigt, og organisationerne vil skulle betale for de 
ekstra eksemplarer. Prisen forventes i givet fald at blive ca. 12,00 – 15,00 kr. pr. eksem-
plar inkl. moms + forsendelsesomkostninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse      Eva Agerlin 
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