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 Den 4. februar 2005 
 
 

P R E S S E M E D D E L E L S E 
 
 

KTO-forhandlingerne tættere på målstregen 
 
KTO og de kommunale arbejdsgivere tog i dag – et mindre – men vigtigt skridt henimod 
et samlet forlig på det (amts)kommunale område. 
 
Da parterne forlod forhandlingsbordet fredag eftermiddag var der indgået et delforlig, som 
både giver tillidsrepræsentanterne bedre vilkår her og nu, og en udvidet beskyttelse i for-
bindelse med kommunalreformen. 
 
Delforliget betyder bl.a., at tillidsrepræsentanter, der ophører med hvervet, som følge af 
strukturreformen, bibeholder deres afskedigelsesbeskyttelse, i et år efter fratrædelse som 
tillidsrepræsentant. 
 
”Jeg er tilfreds med, at vi med dette delforlig har sikret, at tillidsrepræsentanter ikke la-
des i stikken, som følge af strukturreformen. Det er jo ingen hemmelighed, at strukturre-
formen alt andet lige vil betyde, at der fremover vil blive reduceret i antallet af tillidsre-
præsentanter. Delforliget betyder, at disse tillidsrepræsentanter får et år til at sadle om, 
uden at de samtidig skal bekymre sig om at blive afskediget ”, udtaler KTO’s formand 
Dennis Kristensen.  
 
”Delforliget, som indtil videre er nummer 4 i rækken, er også positivt, fordi det styrker det 
gode forhandligsforløb og dermed  forhandlingsparternes fælles målsætning om at indgå 
et samlet KTO-forlig den 18. februar,” siger Dennis Kristensen. 
 
Yderligere oplysninger:  
 KTO’s formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81 
 KTO’s næstformand Anders Bondo Christensen, telefon 21 64 62 93 
 KTO’s næstformand Gorm Leschly, telefon 40 38 13 76 


