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O.05 delforlig om statistik, projekt om informati-
ve lønsedler og generelle tjenestemandsbe-
stemmelser i aftalen om ny løndannelse mv. 
 

Der har d.d. været afholdt forhand-

lingsmøde mellem den fælles, kom-

munale forhandlingsdelegation og 

KTO’s forhandlingsdelegation. Da-

gens møde resulterede i nogle mindre 

delforlig, som er betinget af at der 

indgås et samlet forlig mellem KTO 

og de kommunale arbejdsgiverparter. 

 

Parterne blev enige om en ”Aftale 

om statistikgrundlag for de lokale 

lønforhandlinger”. Hovedindholdet 

i aftalen er identisk med bestemmel-

serne i § 9 i den eksisterende aftale 

om ny løndannelse. Behovet for en 

særskilt aftale om statistik er opstået, 

fordi der fremover ikke vil være én 

aftale om lokal løndannelse.  

 

Aftalen kan ses på 

www.kl.dk/325722 

 

Parterne blev endvidere enige om at 

tilrette og videreføre en række ge-

nerelle tjenestemandsbestemmel-

ser fra aftalen om ny løndannelse. 

Også her drejer det sig om et behov 

opstået som følge af, at der fremover 

ikke vil være én aftale om lokal løn-

dannelse. 

 

Delforliget kan ses på 

www.kl.dk/325733 

 

Parterne blev desuden enige om at 

iværksætte et fælles udvalgsarbejde 

om informative lønsedler. Formålet 

er at undersøge, om der kan tilveje-

bringes mere informative lønsedler, 

herunder hvilke muligheder der kan 

være i forbindelse med elektroniske 

lønsedler.  

 

Delforliget kan ses på 

www.kl.dk/325730 

 

Endelig blev parterne enige om 

kommissoriet for en fælles arbejds-

gruppe på sekretariatsplan  om 

kravene om en reguleringsordning 

og budgetsikkerhed. Der er tale om 

et forberedende arbejde i forhold til 

krav, der senere skal forhandles poli-

tisk. 

 

Kommissoriet kan ses på 

www.kl.dk/325737 

 

Næste politiske forhandlingsmøde 

afholdes fredag den 21. januar 2005.  
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