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Vedr.: Underskrevet rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler og aftale om 

deltidsansattes adgang til et højere timetal - RLTN 
 
Hermed vedlægges aftaler: 
 

• Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler indgået mellem RLTN og Forhand-
lingsfællesskabet. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2015. Aftalen erstatter ramme-
aftaler om decentrale arbejdstidsaftaler af 24. juni 1999 mellem RLTN og KTO og 
af 19. april 2007 mellem RLTN og Sundhedskartellet. 

• Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal indgået mellem RLTN og 
Forhandlingsfællesskabet incl. vejledning til aftalen. Aftalen trådte i kraft den 1. 
april 2015. Aftalen erstatter aftaler om deltidsansattes adgang til et højere timetal 
af 5. december 2007 mellem henholdsvis RLTN og KTO og mellem RLTN og 
Sundhedskartellet. RLTN’s og Forhandlingsfællesskabets vejledning til aftalen er-
statter parternes tidligere vejledninger til aftalen. 

 
I rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler og aftale om deltidsansattes adgang til et 
højere timetal incl. vejledning er der alene foretaget redaktionelle ændringer som følge af, 
at RLTN og Forhandlingsfællesskabet nu er parter i aftalerne.  
 
Det bemærkes, at RLTN og Forhandlingsfællesskabet i OK-15 forliget blev enige om, at 
generelle aftaler indgået mellem RLTN-KTO og RLTN-SHK, som videreføres uændret 
ved OK-15, i overenskomstperioden sammenskrives med RLTN og Forhandlingsfælles-
skabet som parter. 
 
Parterne er enige om, at sammenskrivningen af KTO’s og SHK’s aftaler udgør en admi-
nistrativ forenkling, jfr. OK-15 forliget bilag 17. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Helle Basse                                                                        Henrik Würtzenfeld        
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