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

 

OK-11 er i gang 
 

KL og KTO har i dag holdt det første politiske forhandlingsmøde om en ny overenskomst 

på det kommunale arbejdsmarked. 

 

På mødet drøftede KL og KTO, hvordan parterne tilrettelægger de videre forhandlinger. 

Parterne har tidligere aftalt forhandlingsmøder 14. januar, 4. februar og 18. februar 2011. 

 

KTO´s formand Anders Bondo Christensen udtaler: 

 

”På mødet i dag blev vi enige om, hvilke emner der skal forhandles 14. januar 2011, 

nemlig seniorpolitik, MED-indflydelse, TR-vilkår og trivsel samt en række øvrige emner.  

 

Oven på dagens forhandling kan det således konstateres, at OK-11 er i gang. 

 

Hvad der skal forhandles på møderne 4. februar og 18. februar, må vi drøfte på mødet 14. 

januar. 

 

Starten på OK-11 forhandlingerne med KL viser, at forhandlingerne om overenskomst-

fornyelsen foregår under anderledes vilkår end tidligere. KL var ikke parate til – som der 

ellers er tradition for på det første forhandlingsmøde - at indgå en forhandlingsplan med 

KTO om, hvilke emner, der skal forhandles på samtlige de forhandlingsmøder, som på 

forhånd er fastlagt. 

 

Det udfordrer processen op til forhandlingsmøderne og kræver, at forberedelsen starter i 

god tid. Min forventning er, at vi 4. februar blandt andet kommer til at forhandle KTO’s 

krav om ligeløn/ligestilling. Det er også min forventning, at vi sammen med KL snart kan 

tage hul på drøftelser om KTO´s krav om tryghed. 

 

På det afsluttende forhandlingsmøde 18. februar 2011 er der tradition for at forhandle 

økonomien i forliget, herunder generelle lønstigninger og reguleringsordningen, og jeg 

forventer ikke, at traditionerne ændres på dette punkt.” 

 

 

Yderligere oplysninger KTO’s formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293. 

 

http://www.kto.dk/

