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KL´s personalejuridiske guide for omorganisering af beredskabet 
 
I forbindelse med omorganiseringen af de kommunale beredskaber har KL udsendt en 
personalejuridisk guide, som behandler de berørte overenskomstansattes og tjeneste-
mænds rettigheder og pligter i den forbindelse. I den personalejuridiske guide opfordres 
de nye kommunale fællesskaber til at frasige sig de kollektive aftaler uden forinden at 
anmode om en genforhandling med de forhandlingsberettigede organisationer.  
 
Forhandlingsfællesskabet har ved det vedlagte brev af 18. december 2014 rettet henven-
delse til KL vedrørende den personalejuridiske guide og heri opfordret KL til at ændre 
den personalejuridiske guide således, at de kollektive lokale aftaler ikke forudsættes op-
sagt inden genforhandlingerne med de forhandlingsberettigede organisationer. KL´s svar 
herpå sendes til orientering.  
 
Af KL´s svar fremgår det bl.a., at KL er enig i, at det ikke er en forudsætning for genfor-
handling af de lokale kollektiver aftaler, at de kommunale fællesskaber har frasagt sig 
disse. KL bemærker, at det er op til det enkelte kommunale fællesskab at træffe beslut-
ning om, hvorvidt man vil frasige sig de kollektive aftaler eller genforhandle på grundlag 
af ikke-frasagte aftaler.  
 
 
Med venlig hilsen 
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