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Delforlig om samarbejds- og tillidsrepræsen-
tantbestemmelser 

KTO og de kommunale arbejdsgivere 

har fredag d. 4. februar 2005 indgået 

et delforlig om samarbejds- og tillids-

repræsentantbestemmelser. Delforli-

get er indgået under forudsætning af, 

at der i øvrigt opnås forlig mellem 

parterne og opnås forlig mellem de 

kommunale arbejdsgivere og KTO 

om fornyelse af overenskomster og 

aftaler pr. 1. april 2005. 

 

Det er bl.a. aftalt, at tillidsrepræsen-

tanter, som bliver særligt berørt af 

strukturreformen, opnår et års TR-

beskyttelse efter ophør af TR-

hvervet. Aftalen er tidsbegrænset og 

alene relateret til strukturreformen. 

 

Med delforliget har parterne endvide-

re implementeret EU-direktivet om 

information og høring, hvilket med-

fører en række ændringer i samar-

bejds- og medindflydelsesreglerne. 

De væsentligste er: 

 Indførelse af en særlig vold-

giftsprocedure med mulighed 

for idømmelse af godtgørelse 

i visse sager. 

 Indførelse af en forhand-

lingspligt – men ikke en afta-

lepligt/ret – med medarbej-

derne inden kommunalbesty-

relsen træffer beslutning, som 

kan medføre betydelige æn-

dringer i arbejdets tilrettelæg-

gelse og ansættelsesforhold. 

 

Det er desuden aftalt, at i sager om 

uberettiget opsigelse af tjeneste-

mandstillidsrepræsentanter, skal disse 

kunne ydes tilsvarende godtgørelse 

som i overenskomsten for tilsvarende 

personalegruppe. 

 

Parterne har endvidere aftalt en ræk-

ke præciseringer af de eksisterende 

samarbejds- og tillidsrepræsentantreg-

ler, navnlig med henblik på en tyde-

liggørelse af fordelingen af forhand-

lingskompetencen mellem henholds-

vis samarbejds-/medindflydelses-

systemet og forhandlingssystemet. 

 

Det er desuden aftalt, at hvis én af de 

lokale parter vægrer sig ved at indgå i 

reelle forhandlinger i relation til pro-

tokollat vedrørende vilkår for (fæl-

les)tillidsrepræsentanters tidsanven-

delse i forbindelse med hvervets ud-

førelse, så kan den anden part anmo-

de overenskomstparterne om at bistå 

ved en fornyet lokal drøftelse. 
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Endelig har parterne aftalt, at omlæg-

ge AKUT-systemet til et månedsba-

seret tællesystem samt at AKUT-

bidraget reguleres i perioden i for-

hold til  værdien af det samlede over-

enskomstresultat. 

 

Delforliget kan læses på 

www.kl.dk/327777 

 

 

http://www.kl.dk/327777

