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Forhandlingssystemet virker! 
 

I lyset af de indgåede forlig på det kommunale område udtaler Anders Bondo Chri-
stensen, formand for KTO:  
 
”Mod alle odds har forhandlingssystemet igen vist sin styrke. Hele paletten af for-
handlingssystemets muligheder har ved denne overenskomstfornyelse været brugt, 
og jeg kan som formand for KTO konstaterer, at det er lykkedes KTO’s organisati-
oner at forhandle sig til de største lønstigninger i 20 år. Organisationerne i KTO 
har bevist, at de kan håndtere en skævdeling til fordel for særligt prioriterede med-
arbejdergrupper. Jeg kan også konstatere, at BUPL via et mæglingsforslag og også 
FOA i gårsdagens forlig, uden politisk indblanding har fundet frem til en løsning, 
som medlemmerne nu skal tage stilling til. 
 
Med KTO-forliget og det fremsatte mæglingsforslag samt FOA’s forlig i går har 
alle KTO organisationer på nær én mindre organisation (Dansk Funktionærfor-
bund med ca. 250 medlemmer) opnået et resultat ad forhandlingsvejen på KL-
området. Det er ikke alene glædeligt for forhandlingssystemet, men også for løn-
modtagersiden og arbejdsgiversiden, som herved igen har bevist sin forhandlings-
duelighed og vilje til at finde holdbare løsninger, også når det ser sværest ud. Jeg 
håber, at der i lyset heraf nu også på det regionale område kan findes løsninger ad 
forhandlingsvejen. 
 
Forhandlingsresultaterne på det kommunale og regionale arbejdsmarked er via 
reguleringsordningen bundet økonomisk tæt sammen. Den løsning, der er fundet 
ved forliget mellem FOA og KL, påvirker reguleringsordningen marginalt. Forliget 
lever herved op til KTO’s krav om, at reguleringsordningen bevarer værdien for de 
organisationer, der har afsluttet forhandlingerne. Det er helt afgørende, at evt. nye 
forlig også respekterer dette”.  
 
 
Yderligere oplysninger:  
KTO’s formand, Anders Bondo Christensen, Tlf. 2164 6293 
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