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

KTO-forlig på plads 
 
De (amts)kommunale arbejdsgivere og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstan-
satte (KTO) indgik i dag forlig om en ny overenskomst for ca. 560.000 ansatte i kommu-
ner og amter. Overenskomsten omfatter en 3-årig aftaleperiode. 
 
”Jeg er meget glad for, at vi i dag har indgået et KTO-forlig, som efter min mening er 
rigtig godt. Det forlig, vil jeg som forhandlingsleder for de ansatte, godt anbefale. 
 
Med forliget opfyldes KTO’s hovedkrav om en sikring af reallønnen for de 
(amts)kommunalt ansatte, idet der er afsat 5,6 % til generelle lønstigninger for samtlige 
ansatte i de næste 3 år”, siger KTO’s formand Dennis Kristensen. 
 
KTO’s næstformand Anders Bondo Christensen, der også anbefaler forliget, siger: 
 
”Blandt de øvrige gode resultater, der ligger i forliget, vil jeg navnlig fremhæve: 
 

- ligestillingsaspektet i forbindelse med barselsudligningsordningen, 
- løngarantien i forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen, 
- beskyttelsen af tillidsrepræsentanter i forbindelse med strukturreformen, og 
- den øgede fokus på arbejdsbetinget stress”. 

 
KTO’s næstformand Gorm Leschly siger: 
 
Ud over resultaterne i KTO-forliget, som jeg vil anbefale overfor medlemmerne, er jeg 
særdeles tilfreds med, at kunne konstatere, at den nye omvendte forhandlingsmodel, som 
er anvendt denne gang har vist sig at fungere efter hensigten.” 
 
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. 


