
Løn- og Personalenyt 
 

Orienteringsbrev nr. 2012: / 1 

Løn- og Personalenyt udgives af KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S • 

Tlf. 3370 3370 • Fax 3370 3371 • kl@kl.dk • www.kl.dk 

Overtagelse af regionale tilbud fra 2012

Fra 1. januar 2012 skal kommunerne selv 

frasige sig de regionale overenskomster, når et 

regionalt tilbud overtages og evt. aftale sær-

vilkår for medarbejderne 

Husk at frasige de regionale 

overenskomster 

Fra den 1. januar 2012 er det kommu-
nerne, der skal frasige sig de regionale 
overenskomster og aftaler, når en 
kommune i medfør af Lov om social 
service § 186 overtager et regionalt 
tilbud – de såkaldte ”kan”-
institutioner.   
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at de regionale overenskomster skal 
frasiges indenfor tidsfristen på 3 uger 
efter overtagelsen, jf. virksomheds-
overdragelseslovens § 4a, ellers bliver 
kommunen bundet af de regionale 
overenskomster.  
 
Hidtidig praksis har været, at kommu-
nerne gav KL besked om overtagel-
sen, og KL har derefter frasagt sig de 
regionale overenskomster overfor 
personaleorganisationerne. Den opga-
ve ligger nu hos kommunerne. 

 

 

Vilkår aftales lokalt 

Når regionale medarbejdere fremover 

overtages gælder alene virksomheds-

overdragelseslovens regler. Kommu-

nerne skal selv aftale eventuelle sær-

vilkår i forbindelse med overgang til 

de kommunale overenskomster og af-

taler.  

 

KL har hidtil ført tilpasningsforhand-

linger med personaleorganisationerne 

på de relevante overenskomstområder 

om vilkårene for de overtagne medar-

bejdere. 

 

Da der nu overtages ganske få medar-

bejdere, ligger den opgave fremover 

hos de berørte kommuner. Aftalen 

mellem KL og KTO/SHK om ansæt-

telsesvilkår for ansatte i regionerne, 

der overgår til kommunal ansættelse 

(NIS 08.55) er bortfaldet.  

Vejledning 

KL vil snarest udsende en vejledning 

om, hvordan kommunerne skal for-

holde sig i relation til medarbejdernes 

vilkår, når regionale tilbud overtages. 

 

 

 

 

 

Fra 1. januar 2012 skal kommu-

nerne selv frasige sig de regiona-

le overenskomster og evt. aftale 

særvilkår for det overtagne per-

sonale 
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Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Kristian Simonsen, 

tlf. 33070 3123, e-mail: sim@kl.dk 

eller chefkonsulent Gitte Lind Lyng-

skjold, tlf. 3370 3423, e-mail: 

gly@kl.dk 
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