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

 

Delforlig med regionerne, men ikke om seniorrettigheder! 
 

Danske Regioner (RLTN) og KTO har i dag holdt det tredje politiske forhandlingsmøde 

om en ny overenskomst på det regionale arbejdsmarked. 

 

Som aftalt med RLTN forud for mødet var temaerne ved dagens forhandling; bedre vilkår 

for seniorer, fravær ved barns sygdom, kompetenceudvikling og barselsorlov til mænd. 

 

Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen udtaler: 

 

”Delforliget om kompetenceudvikling betyder, at vi har indgået en aftale om, hvordan 

de 118 mio. kr. til øget kompetenceudvikling, som er en del af 3 partsaftalen, skal udmøn-

tes til kompetencegivende kurser/ efter- og videreuddannelse i regionerne. Desuden er 

alle medarbejdere sikret en ret til en årlig MUS-samtale. 

 

Delforliget indebærer desuden – ligesom på KL-området - at der nu er øremærket 6 ugers 

barselsorlov til mænd efter barnets 14. uge. Den øremærkede barselsorlov bortfalder, hvis 

manden ikke anvender den. Hensigten er, at vi hermed tilskynder til en højere grad af li-

gestilling i forbindelse med barselsorlov. 

 

Med hensyn til at indgå en aftale om rettigheder til seniorer i regionerne, har vi givet os 

selv en ekstra frist. RLTN meddelte, at de har brug for mere tid og det har vi respekteret. 

Så må den næste uge vise om vi kan finde en samlet senior løsning i KTO, eller om det 

skal være de enkelte organisationer, der skal prøve kræfter med RLTN i forhold til at for-

handle bedre vilkår for seniorerne.” 

 

Yderligere oplysninger:  

KTO’s formand, Anders Bondo Christensen, Tlf. 2164 6293 

http://www.kto.dk/

