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Frit valg på AC-området 

En række organisationer, der er medlem 

af Akademikernes Centralorganisation, 

har ønsket at etablere frit organisations-

valg, hvilket indebærer, at kandidater, ba-

chelorer og studerende inden for de or-

ganisationer, der tilslutter sig frit valg, kan 

søge optagelse i en anden AC-organisa-

tion. 

  

Arbejdsgiversiden (bl.a.  KL) har taget 

AC’s henvendelse til efterretning og har 

indgået en aftale med AC-organisationer-

ne, således at frit organisationsvalg kan 

iværksættes på trods af eksisterende bin-

dinger, f. eks. i tillidsrepræsentantreglerne. 

Det er imidlertid en forudsætning, at frit 

valg ikke medfører øgede administrative 

byrder for arbejdsgiveren. 

  

På baggrund af AC-organisationernes øn-

ske har parterne udarbejdet et protokollat 

om vilkår i forbindelse med frit organisa-

tionsvalg på AC-området. I protokollatet 

beskrives:  

- hvilke medarbejdere der omfattes 

- dækningsområde 

- organisationernes orienteringspligt 

- den lokale interessevaretagelse 

- den centrale interessevaretagelse. 

  

KL har betinget sig, at chefaftalen og 

overenskomst for beredskabschefer er 

undtaget frit valg, idet der ellers kunne 

være risiko for, at antallet af parter på 

lønmodtagerside kunne blive forøget.  

  

Foreløbig har følgende organisationer til-

sluttet sig frit valg: 

- Civiløkonomerne 

- DJØF 

- Den Almindelige Danske Lægeforening 

- Gymnasieskolernes Lærerforening 

- Ingeniørforeningen i Danmark 

- Dansk Magisterforening. 

  

Kommunerne skal iagttage, at den ansatte 

skriftligt kan anmode om, at kommunen 

orienterer en anden AC-organisation, f. 

eks. i forbindelse med sager om afskedi-

gelser.  

  

Ligeledes skal de ændrede principper for 

tillidsrepræsentantvirksomhed bemærkes. 

  

Protokollatet kan findes på KL’s hjem-

meside 

www.kl.dk/data/1032151/PROTOKOL

LAT.doc 

  

Henvendelse vedr. frit organisationsvalg 

på AC-området kan ske til Anne G. Sø-

rensen, telefon 3370 3113, ags@kl.dk el-

ler Gert Jensen, telefon 33703181, 

gaj@kl.dk. 
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