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Ny Rammeaftale om det sociale kapitel 

KL og KTO har revideret Rammeaftalen om 

det sociale kapitel i henhold til det som par-

terne aftale i forbindelse med overenskomst-

forhandlingerne i 2011. 
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Ikke længere krav om årlig 

drøftelse  

Ved overenskomstforhandlingerne i 

2011 blev det aftalt, at der ikke længe-

re skal ske en årlig drøftelse i det 

øverste medindflydelses- og medbe-

stemmelsesudvalg, jf. Rammeaftalens 

§ 3. 

 

Pr. 1. april 2011 skal det øverste med-

bestemmelses- og medindflydelsesud-

valg blot have haft en generel og 

overordnet drøftelse med henblik på: 

 

 At fremme en fælles forståelse af 

og holdning til beskæftigelse på 

særlige vilkår 

 At fastlægge retningslinjer for be-

skæftigelse af personer med nedsat 

arbejdsevne og ledige 

 At drøfte retningslinjer og konse-

kvenser for personale- og arbejds-

vilkår for de øvrige ansatte, herun-

der sikre, at fortrængning eller ud-

stødelse af allerede ansatte ikke 

finder sted, samt 

 At drøfte opfyldelse af aftalens 

formål og personalepolitiske tiltag 

for at forbedre det fysiske og psy-

kiske arbejdsmiljø, herunder at fo-

rebygge sygdom og nedsættelse af 

arbejdsevnen. 

EU-aftale er implementeret 

Parterne er enige om, at EU-aftalen 

om Framework agreement on inclusi-

ve labour markets underskrevet den 

25. marts 2010 er implementeret i 

Rammeaftalen om socialt kapitel. 

Nyt protokollat  

Protokollat om forholdet mellem or-

dinært ansatte og ekstraordinært an-

satte med løntilskud og virksomheds-

praktik er tilføjet til Rammeaftalen. 

Redaktionelle ændringer 

Rammeaftalen er blevet opdateres, så-

ledes: 

 At aftalen alene gælder for KL’s 

forhandlingsområde 

 Ledige, der modtager kontanthjælp 

eller starthjælp, alene på grund af 
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ledighed er blevet indskrevet i 

Rammeaftalens i § 15a 

 Henvisninger til beskæftigelseslov-

givningen er blevet opdateret 

 Rammeaftalens bilag er blevet op-

dateret 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Susan Jannsen Brandt 

tlf. 33 70 34 43, e-mail sjb@kl.dk 


