Kommentarer til vedtektene
Til § 2.1:

KS Bedrift kan ta opp som medlemmer bedrifter med kommunalt eierskap og
bedrifter som leverer tjenester innen offentlig sektor.
Samarbeidsavtalen mellom KS og KS Bedrift regulerer også
medlemsavgrensningen mellom foreningene. Hvis det i enkelttilfeller oppstår
tvil om avgrensningen, skal dette drøftes mellom partene.

Til § 2.7:

Medlemmene i KS Bedrift omfattes også av vedtektene for
arbeidsgivervirksomheten i KS Bedrift.
Ved underskrift av medlemssøknaden gis KS Bedrift fullmakt til å inngå og si
opp tariffavtaler, samt å gi eller motta kollektive plassoppsigelser på vegne av
medlemsbedriftene.
For kommunale foretak (KF), unntatt energiverk som er organisert som KF, er
forholdet til tariffavtaler og arbeidsgivers fullmakter dekket gjennom
eierkommunens medlemskap i KS.

Til § 3.2:

Ved utmelding fra KS Bedrift løper forpliktelsen til å betale
medlemskontingent til tariffavtalens utløp.

Til § 7.1:

Styret kan beslutte å opprette bransjeutvalg som skal ivareta definerte
medlemsgruppers interesser i arbeidsgiver- og / eller interessepolitiske
spørsmål. Det er opprettet bransjeutvalg for bedriftene innen henholdsvis
avfall, energi og havn.

Kommentarer til vedtektene for arbeidsgivervirksomheten
Til § 1:

KS Bedrift er part i følgende tariffavtaler:
Hovedavtalen som er felles for KS og KS Bedrift
Energiavtale I og II / Hovedtariffavtalene for energiverk
Bedriftsavtalen / Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter
Hovedtariffavtalen for KS (HTA)
Samarbeidsavtalen mellom KS og KS Bedrift regulerer nærmere samarbeidet
mellom partene i tariffavtalespørsmål.

Til § 4:

Medlemsbedriftene er bundet av Hovedavtalens del A og del C,
bortsett fra kommunale foretak (KF) som er bundet av
Hovedavtalens del A og del B. Energiverk som er organisert som KF
er bundet av Hovedavtalens del A og del C.
Hvilke hovedtariffavtale den enkelte bedrift i tillegg er omfattet av,
avhenger av hvilken bransje de tilhører.
I alle hovedtariffavtalene er det bestemmelser om at bedriften må
være tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning. I energiavtalene er
det det mulig ved lokal enighet å avtale andre
tjenestepensjonsordninger.

Til § 8:

Reglene for avstemming om endringsforslag i den felles Hovedavtalen avviker
fra de øvrige avstemmingsreglene i § 8, og er særskilt regulert i
samarbeidsavtalen mellom KS og KS Bedrift.

