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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

Albertslund Kommune ja ja   Kommunen oplyser, at den 
eksisterende personalepolitik 
opfylder intentioner ved kommunal-
reformen. Kommunen forventer, at 
implementeringen af kommunal-
reformen kan ske ved naturlig 
afgang og omrokeringer og ikke ved 
afskedigelser. 

Albertslund Kommune / 
Hovedstaden 

Allerød Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunen fortsætter som selvst. 
kommune. Forventer ikke behov for 
personaletilpasning i forbindelse 
med kommunalreformen. Det er op 
til Hovedudv. at vurdere behov for 
en tryghedsaftaler. 

Allerød Kommune / 
Hovedstaden 

Arden Kommune ja ja   Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at 
de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. 
og at evt. personaletilpasn. i videst 
mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I 
tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. 
ved inddragelse af SU medvirk. til 
aft. om tryghedsskab. foranst. 

Mariager Fjord 
Kommune (Arden, 
Hadsund, Hobro, 
Mariager) / Nordjylland 

Assens Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Administrativ styregr. for Ny Assens 
kommune ønsker ikke at indgå 
tryghedsaftale pt. Hvis personale-
tilpasning vil de følge parternes 
anbefaling. Et anliggende for 
sammenlægningsudvalget. 
Henvendelse drøftes i MTSU i 
oktober. 

Ny Assens Kommune 
(Assens, Glamsbjerg, 
Haarby, Tommerup, 
Vissenbjerg og Aarup) / 
Syddanmark 

Augustenborg Kommune ja ja  Oplæg drøftes i Den politiske styregruppe i den nye Ny Sønderborg 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

MTSU den 10. 
oktober 2005 

Sønderborg kommune har udarb. 
oplæg til en 2-årig tryghedsaft. 
(1.1.07-31.12.08) ifbm. kommunal-
reformen. Medarb. følger opgaven, 
og der er plads til alle, der kan og 
vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. 

Kommune 
(Augustenborg, Broager, 
Gråsten, Nordborg, 
Sundeved, Sydals og 
Sønderborg) / 
Syddanmark 

Aulum-Haderup Kommune       /  
Ballerup Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Kommunen vil i hovedudvalget 
drøfte hvordan kommunen bedst 
byder de nye medarbejdere vel-
kommen. 

Ballerup Kommune / 
Hovedstaden 

Billund Kommune ja nej ja Ikke angivet en 
tidsplan for 
afslutning af 
drøftelserne. 

KTO's opfordring drøftes efter 
sommerferien i MTSU. Kommunen 
har allerede aftalt tryghedsskabende 
foranstaltninger, som vil kunne 
anvendes ifbm. Kommunalreformen.

Billund Kommune 
(Grindsted og Billund) / 
Syddanmark 

Birkerød Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ny Rudersdal kommune oplyster, at 
de henholder sig til KL's svar. 
Spørgsmål vil i øvrigt indgå i 
MTSU's drøftelser. 

Ny Rudersdal Kommune 
(Birkerød og Søllerød) / 
Hovedstaden 

Bjergsted Kommune       /  
Bjerringbro Kommune ja nej ja 14. sept. 2005 Ny Viborg kom. forventer en 

rationaliseringsgevinst. Reduceret 
personalebehov forventes som 
udgangspunkt realiseret ved naturlig 
afgang. Tryghedsspm. drøftes i 
MTSU. 

Ny Viborg Kommune 
(Bjerringbro, Fjends, 
Karup, Møldrup, Tjele og 
Viborg) / Midtjylland 

Blaabjerg Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Vil blive taget op på førstkommende 
borgmestermøde mellem de 5 
borgmestre i Ny Varde kommune. 

Ny Varde Kommune 
(Blaabjerg, Blåvandshuk, 
Helle, Varde og Ølgod) / 
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Trygheds-
udmelding
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Syddanmark 
Blåvandshuk Kommune ja nej ja Se 

bemærkning. 
Vil blive taget op på førstkommende 
borgmestermøde mellem de 5 
borgmestre i Ny Varde kommune. 

Ny Varde Kommune 
(Blaabjerg, Blåvandshuk, 
Helle, Varde og Ølgod) / 
Syddanmark 

Bogense Kommune ja ja   MTSU har bl.a. besluttet, at ingen vil 
blive afskediget pga. kommunal-
reformen. Personalereduktion vil 
ske ved naturlig afgang og frivillig 
fratrædelsesordninger. 

Ny Bogense Kommune 
(Bogense, Otterup og 
Søndersø) / Syddanmark 

Bornholms Regionskommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Det overvejes politisk at give de 
ansatte en form for tryghedsgaranti, 
evt. ved at ingen ansatte afskediges 
begrundet i strukturreformen i en 
periode indtil 24 måneder. 

Bornholms 
Regionskommune /  

Bov Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

I aftale om dannelse af Ny 
Aabenraa kommune fremgår, at idet 
omfang der måtte vise sig behov for 
personalereduktioner, sker dette i 
videst muligt omfang via naturlig 
afgang. 

Ny Aabenraa Kommune 
(Bov, Lundtoft, Rødekro, 
Tinglev, Aabenraa) / 
Syddanmark 

Bramming Kommune ja nej ja Inden 
udgangen af 
2005 

Ny Esbjerg Kommune vil i 
samarbejde med MTSU søge at 
indgå en tryghedsaftale inden 
udgangen af 2005. 

Ny Esbjerg Kommune 
(Bramming, Esbjerg og 
Ribe kommuner) / 
Syddanmark 

Bramsnæs Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har i Ny Lejre kommune i 
oktober godkendt udkast til 
tryghedsaftale. Udkastet forventes 
at blive behandlet i det kommende 
sammenlægningsudvalg. 

Ny Lejre Kommune 
(Bramsnæs, Hvalsø og 
Lejre) / Sjælland 
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Brande Kommune ja nej nej Efter 
kommunalvalge
t 

Svar fra borgmesteren i Ikast på 
vegne af Ny Ikast-Brande kom-
mune.Tryghedsaftale kan først 
drøftes efter kommunalvalg. 

Ikast-Brande Kommune 
(Brande, Ikast og Nørre-
Snede) / Midtjylland 

Bredebro Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe 
til at udarbejde et oplæg med 
redskaber og andre initiativer, der 
fremmer tryghed i ansættelsen. 

Ny Tønder Kommune 
(Bredebro, Højer, 
Løgumkloster, Nørre 
Rangstrup, Skærbæk og 
Tønder) / Syddanmark 

Broager Kommune ja ja  Oplæg drøftes i 
MTSU den 10. 
oktober 2005 

Den politiske styregruppe i den nye 
Sønderborg kommune har udarb. 
oplæg til en 2-årig tryghedsaft. 
(1.1.07-31.12.08) ifbm. kommunal-
reformen. Medarb. følger opgaven, 
og der er plads til alle, der kan og 
vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. 

Ny Sønderborg 
Kommune 
(Augustenborg, Broager, 
Gråsten, Nordborg, 
Sundeved, Sydals og 
Sønderborg) / 
Syddanmark 

Broby Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn 
kommune henholder sig til KL's 
udmelding vedr. indgåelse af 
tryghedsaftale. 

Ny Faaborg-Midtfyn 
Kommune (Broby, 
Faaborg, Ringe, 
Ryslinge og Årslev) / 
Syddanmark 

Brovst Kommune ja nej ja 3. kvartal 2005 Kommunen har mundtligt afgivet en 
hensigtserklæring om, at det for-
ventes at evt. rationaliseringer og 
effektiviseringer kan ske ved naturlig 
afgang. Kom. har mundtligt oplyst, 
at der i 3. kvartal optages drøftelser 
i MTSU. 

Jammerbugt Kommune 
(Fjerritslev, Pandrup og 
Aabybro) / Nordjylland 

Brædstrup Kommune ja ja   Efter indstilling fra MTSU har den 
politiske styregr. for Ny Horsens 

Ny Horsens Kommune 
(Brædstrup, Gedved og 
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kommune vedtaget en trygsaftale. Horsens) / Midtjylland 
Brøndby Kommune       /  
Brønderslev Kommune       /  
Brørup Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Kommunerne i Ny Vejen kommune 
findet det upassende på nuværende 
tidspunkt, at indgå en trygheds-
aftale. Såfremt der skal ske 
personaletilpasning vil det primært 
ske ved frivillig og naturlig afgang. 

Ny Vejen Kommune 
(Brørup, Holsted, 
Rødding og Vejen) / 
Syddanmark 

Børkop Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de 
ans. størst mulig jobsik. Overbeviste 
om ved planlæg. og naturlig afg. kan 
der tages højde for omlægn. og 
effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i 
MTSU tager forbeh. for at rejse øns. 
om en trygh.aft. på et senere tidsp. 

Ny Vejle Kommune 
(Børkop, Jelling, Vejle, 
Egtved og Give) / 
Syddanmark 

Christiansfeld Kommune       /  
Dianalund Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Ny Sorø's Politiske Administrative 
styregruppe har besluttet, at 
tryghedsskabende foranstaltninger 
forberedes, så sammenlægnings-
udvalget kan forholde sig til 
spørgsmålet i starten af 2006. 

Ny Sorø Kommune 
(Dianalund, Sorø og 
Stenlille) / Sjælland 

Dragsholm Kommune ja ja   MTSU har for ny Odsherred 
kommune den 25. aug. 2005 
vedtaget retningslinier vedr. med-
arbejdervilkår ved etablering af 
Odsherred kommune 

Odsherred Kommune 
(Dragsholm, Nykøbing-
Rørvig og Trundholm) / 
Sjælland 

Dragør Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunen har udarbejdet 
retningslinier for afskedigelser og 

Dragør Kommune / 
Hovedstaden 
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ikke-frivillig omplacering, samt 
oprettet en jobbank, hvor opsagte 
medarbejdere kan være optaget i 
opsigelsesperioden. Kommunen 
sammenlægges ikke med andre 
kommuner. 

Dronninglund Kommune       /  
Ebeltoft Kommune ja ja   MTHSU har den 26. sept. 2005 

godkendt tryghedserklæring i 
forbindelse med overgang til den 
nye kommune. I erklæringen indgår 
bl.a. kompetenceudvikling, rokering, 
seniorpolitik og naturlig afgang. 

Syddjurs Kommune 
(Ebeltoft, Midtdjurs, 
Rosenholm og Rønde) / 
Midtjylland 

Egebjerg Kommune       /  
Egtved Kommune ja ja  Se 

bemærkning. 
Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de 
ans. størst mulig jobsik. Overbeviste 
om ved planlæg. og naturlig afg. kan 
der tages højde for omlægn. og 
effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i 
MTSU tager forbeh. for at rejse øns. 
om en trygh.aft. på et senere tidsp. 

Ny Vejle Kommune 
(Børkop, Jelling, Vejle, 
Egtved og Give) / 
Syddanmark 

Egvad Kommune ja ja   MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern 
kommune har aftalt en tryghedser-
klæring. Af erklæringen fremgår 
bl.a., at personaletilpasninger som 
følge af kommunalreformen ikke vil 
ske ved afskedigelser, men ved 
naturlig afgang. Endvidere sikres 
ledere og medarbejdere den nød-
vendige kompetenceudvikling. 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune (Holmsland, 
Egvad, Ringk., Skjern og 
Videbæk) / Midtjylland 
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Ejby Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ny Middelfart kommune henviser til, 
at det er sammenlægningsudvalget 
der har kompetencen til at indgå 
lokale tryghedsaftaler. MTSU drøfter 
retningslinier for placering af ledere 
og medarbejdere. 

Ny Middelfart Kommune 
(Ejby, Nørre Aaby og 
Middelfart) / Syddanmark 

Esbjerg Kommune ja nej ja Inden 
udgangen af 
2005 

Ny Esbjerg Kommune vil i sam-
arbejde med MTSU søge at indgå 
en tryghedsaftale inden udgangen 
af 2005. 

Ny Esbjerg Kommune 
(Bramming, Esbjerg og 
Ribe kommuner) / 
Syddanmark 

Fakse Kommune ja ja   Tryghedsaftale er udarbejdet af 
MTSU for Nyfaxe Kommune og 
efterfølgende godkendt i de 3 byråd. 

Nyfaxe Kommune 
(Fakse, Haslev og 
Rønnede Kommuner) / 
Sjælland 

Fanø Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Fortsætter som selvstændig 
kommune. Forventer ikke reduktion 
af medarbejdere, nærmere tvært 
om. Når afgørelse om dispensation 
foreligger er der grundlag for at 
indgå en tryghedsaftale. 

Fanø Kommune / 
Syddanmark 

Farsø Kommune ja ja   De nuværende ansatte vil blive 
tilbudt ansættelse i Vesthimmer-
lands kommune. Ansatte i 
Aalestrup, som skal deles i 3 nye 
kommuner, vil blive tilbudt 
ansættelse i en af disse. 

Vesthimmerlands 
Kommune (Aalestrup, 
Farsø, Løgstør og Aars) / 
Nordjylland 

Farum Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommune oplyser, at det er 
samlægn.udv., der har kom-
petencen. Finder ikke behov for 
indgåelse af tryghedsaft. Vil dog 

Furesø Kommune 
(Farum og Værløse) / 
Hovedstaden 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 
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gerne supplere kollektive overens-
komster og lovgivning med en 
personalepolitisk tilkendegivelse. 

Fjends Kommune ja nej ja 14. sept. 2005 Ny Viborg kom. forventer en 
rationaliseringsgevinst. Reduceret 
personalebehov forventes som 
udgangspunkt realiseret ved naturlig 
afgang. Tryghedsspm. drøftes i 
MTSU. 

Ny Viborg Kommune 
(Bjerringbro, Fjends, 
Karup, Møldrup, Tjele og 
Viborg) / Midtjylland 

Fjerritslev Kommune ja nej ja 3. kvartal 2005 I 3. kvartal 2005 optages drøftelser i 
MTSU. 

Jammerbugt Kommune 
(Brovst, Pandrup, 
Aabybro og Fjerritslev) / 
Nordjylland 

Fladså Kommune ja ja   KTO's opfordring drøftet i HSU. Fra 
medarbejderside ikke i tvivl om, at 
der er ansættelsesgaranti. Enighed 
om at der pt. ikke er behov for et 
brev til medarbejderne, som i 
Næstved kommune. 

Næstved Kommune 
(Fuglebjerg, Fladså, 
Holmegaard, Næstved 
og Suså) / Sjælland 

Fredensborg-Humlebæk 
Kommune 

ja ja  Se 
bemærkning. 

Kommunen har i eksisterende 
personalepolitikker fastlagt retnings-
linier, som vil kunne dække også i 
sammenlægningssituationen. 
Personaleændringer søges løst ved 
omplacering, omskoling, mulighed 
for deltid eller naturlig afgang. 

Ny Fredensborg 
Kommune (Fredensborg-
Humlebæk og Karlebo) / 
Hovedstaden 

Fredericia Kommune ja nej nej  Kommunen har ikke planer om 
indgåelse af tryghedsaftaler. 
Forventer ikke at strukturreformen 
vil føre til afskedigelse af med-

Fredericia Kommune / 
Syddanmark 
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aftale / 

Trygheds-
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i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
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arbejdere. 
Frederiksberg Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Kommunen har som en del af 
personalepolitikken fastlagt en 
række tryghedsforanstaltninger, 
som kan finde anvendelse, når 
stillinger nedlægges pga. 
besparelser. 

Frederiksberg Kommune 
/ Hovedstaden 

Frederiksborg Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

KTO's opfordring har været drøftet i 
hovedudvalget. Enighed om at 
ansættelsestryghed er behandlet i 
lovgivning og at amtet ikke kan 
udstede en tryghedsgaranti. 

 / Hovedstaden 

Frederikshavn Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, 
der har til opgave at udarbejde 
oplæg til tryghedsaftale. 
Forelægges sammenlægnings-
udvalget primo 2006. 

Ny Frederikshavn 
Kommune (Skagen, 
Sæby og Frederikshavn) 
/ Nordjylland 

Frederikssund Kommune ja ja   Politiske styregr. i Ny Frederikssund 
kom. oplyser, at det ikke er deres 
opfat. at der vil blive færre ans., 
behov for kompent.udv. vil blive 
drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt 
løst ved naturlig afgang 

Ny Frederikssund 
Kommune 
(Frederikssund, 
Slangerup, Skibby, 
Jærgerspris) / Sjælland 

Frederiksværk Kommune ja ja   MTSU har den 22. september 2005 
godkendt et udkast til trygheds-
garanti. Udkastet drøftes videre i de 
2 kommuners økonomiudvalg. 

Frederiksværk-
Hundested Kommune 
(Frederiksværk og 
Hundested) / 
Hovedstaden 

Fuglebjerg Kommune ja ja   Borgmesterbrev til alle med-
arbejdere og ledere om tryghed 

Næstved Kommune 
(Fuglebjerg, Fladså, 
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under omstilling. Bl.a. vil der ikke 
ske afskedigelser på grund af den 
nye kommunestruktur. 

Holmegaard, Næstved 
og Suså) / Sjælland 

Fyns Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Hvis personaletilpasning bør 
retningslinier herfor drøftes i MED. I 
august 2005 blev der nedsat en 
arbejdsgruppe under kontaktforum i 
Region Syddanmark, der skal 
forholde sig til temaet trygheds-
aftale. 

 / Syddanmark 

Faaborg Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn 
kommune henholder sig til KL's 
udmelding vedr. indgåelse af 
tryghedsaftale. 

Ny Faaborg-Midtfyn 
Kommune (Broby, 
Faaborg, Ringe, 
Ryslinge og Årslev) / 
Syddanmark 

Galten Kommune ja ja   Aftalen er indgået i MTSU og 
behandlet i den politiske 
styregruppe. De 4 byråd i Ny 
Skanderborg kommune anbefaler 
aftalen over for sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Skanderborg 
Kommune (Galten, 
Hørning, Ry og 
Skanderborg) / 
Midtjylland 

Gedved Kommune ja ja   Efter indstilling fra MTSU har den 
politiske styregr. for Ny Horsens 
kommune vedtaget en trygsaftale. 

Ny Horsens Kommune 
(Brædstrup, Gedved og 
Horsens) / Midtjylland 

Gentofte Kommune ja nej nej  Vil indfri aftaler ved OK-05. Gentofte Kommune / 
Hovedstaden 

Give Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de 
ans. størst mulig jobsik. Overbeviste 
om ved planlæg. og naturlig afg. kan 
der tages højde for omlægn. og 

Ny Vejle Kommune 
(Børkop, Jelling, Vejle, 
Egtved og Give) / 
Syddanmark 
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effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i 
MTSU tager forbeh. for at rejse øns. 
om en trygh.aft. på et senere tidsp. 

Gjern Kommune       /  
Gladsaxe Kommune       /  
Glamsbjerg Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Administrativ styregr. for Ny Assens 
kommune ønsker ikke at indgå 
tryghedsaftale pt. Hvis personale-
tilpasning vil de følge parternes 
anbefaling. Et anliggende for 
sammenlægningsudvalget. 
Henvendelse drøftes i MTSU i 
oktober. 

Ny Assens Kommune 
(Assens, Glamsbjerg, 
Haarby, Tommerup, 
Vissenbjerg og Aarup) / 
Syddanmark 

Glostrup Kommune ja ja   Aftalen/politikken er godkendt i 
hovedudvalget og af byrådet i april 
2004. Kommunen oplyser, at aftalen 
også gælder i forbindelse med 
kommunalreformen. 

Glostrup Kommune / 
Hovedstaden 

Gram Kommune       /  
Grenaa Kommune ja ja   Tryghedserklæring er udarbejdet af 

MTSU for Norddjurs Kommune. 
Erklæringen er godkendt i Grenaa 
byråd. 

Norddjurs Kommune 
(Grenaa, Nørre Djurs, 
Rougsø og Sønderhald 
(øst) kommuner) / 
Midtjylland 

Greve Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

KTO's opfordering drøftet i CHSU 
den 13. september 2005. Kom-
munen skal ikke sammenlægges. 
Drøftes på ny i CHSU den 22. 
november 2005. 

Greve Kommune / 
Sjælland 

Grindsted Kommune ja nej ja Ikke angivet en Kommunen har mundtligt oplyst, at Billund Kommune 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

tidsplan for 
afslutning af 
drøftelserne. 

der pt. føres drøftelser om trygheds-
initiativer i MTSU gældende fra 1. 
januar 2007. 

(Grindsted og Billund) / 
Syddanmark 

Græsted-Gilleleje Kommune ja nej nej I 2006 Ny Gribskov kom. oplyser, at MED 
mv. i 2006 vil drøfte trygheds-
skabende foranstaltninger. 

Gribskov Kommune 
(Helsinge og Græsted-
Gilleleje) / Hovedstaden 

Gråsten Kommune ja ja  Oplæg drøftes i 
MTSU den 10. 
okt. 2005. 

Den politiske styregruppe i den nye 
Sønderborg kommune har udarb. 
oplæg til en 2-årig tryghedsaft. 
(1.1.07-31.12.08) ifbm. kommunal-
reformen. Medarb. følger opgaven, 
og der er plads til alle, der kan og 
vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. 

Ny Sønderborg 
Kommune 
(Augustenborg, Broager, 
Gråsten, Nordborg, 
Sundeved, Sydals og 
Sønderborg) / 
Syddanmark 

Gudme Kommune ja ja   Kommunens holdning, at evt. 
personaletilpasninger søges 
gennemført ved naturlig afgang. 
Holdningen er drøftet med 
medarbejdersiden. 

Ny Svendborg Kommune 
(Egebjerg, Gudme og 
Svendborg) / 
Syddanmark 

Gundsø Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Den Politiske Styregrup. finder ikke 
behov for en trygh.aft. pt, idet der 
forventes beskæftigelse til alle i 
sam.hæng m. naturlig afgang. Man 
er åben for forslag til konk. 
pers.politiske instrum. Der er nedsat 
en arb.grup. herom. Trygh.aft. mulig 
i 2006. 

Roskilde Kommune 
(Gundsø, Ramsø og 
Roskilde) / Sjælland 

Gørlev Kommune       /  
H:S ja nej nej Se 

bemærkning. 
Tilkendegivet, at hvis der skal ske 
personalereduktion, bør retnings-
linier herfor samt tryghedsskabende 

 / Hovedstaden 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

foranstaltninger drøftes i MED. 
Haderslev Kommune ja nej ja Drøftes pt. i 

MTSU. Drøftes 
igen på møde i 
okt. 

MTSU udarbejder oplæg om 
tryghedsskabende foranstaltninger 
med henblik på efterfølgende 
politiske drøftelser. 

Ny Haderslev Kommune 
(Gram, Haderslev og 
Vojens) / Syddanmark 

Hadsten Kommune ja ja   Den politiske styregruppe i Ny 
Favrskov kommune har tiltrådt 
tryghedsaftale indgået i MTHSU. I 
aftalen indgår seniorpolitik samt at 
der ikke vil blive tale om 
afskedigelser som følge af 
kommunalreformen. 

Favrskov Kommune 
(Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Hvorslev og 
dele af Langå) / 
Midtjylland 

Hadsund Kommune ja ja   Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at 
de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. 
og at evt. personaletilpasn. i videst 
mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I 
tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. 
ved inddragelse af SU medvirk. til 
aft. om tryghedsskab. foranst. 

Mariager Fjord 
Kommune (Arden, 
Hadsund, Hobro, 
Mariager) / Nordjylland 

Hals Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe. 
MTSU modtager oplæg den 14. 
oktober 2005 med henblik på, at 
oplæg den 30. november 2005 kan 
overdrages til sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Aalborg Kommune 
(Hals, Nibe, Sejlflod og 
Aalborg) / Nordjylland 

Hammel Kommune ja ja   Den politiske styregruppe i Ny 
Favrskov kommune har tiltrådt 
tryghedsaftale indgået i MTHSU. I 
aftalen indgår seniorpolitik samt at 
der ikke vil blive tale om 

Favrskov Kommune 
(Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Hvorslev og 
dele af Langå) / 
Midtjylland 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

afskedigelser som følge af 
kommunalreformen. 

Hanstholm Kommune ja nej ja 20. september 
2005 

Vil blive drøftet den 20. september 
2005 i MTSU. Det er opfattelsen i 
den adm. følgegruppe, at der vil 
være brug for alle medarbejderne. 
Vil ikke indgå en egentlig 
tryghedsaftale. 

Ny Thisted Kommune 
(Hanstholm, Sydthy og 
Thisted) / Nordjylland 

Hashøj Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Den politiske stryregruppe har 
besluttet at følge KL's udmelding. 

Ny Slagelse Kommune 
(Hashøj, Korsør, 
Skælskør og Slagelse) / 
Sjælland 

Haslev Kommune ja ja   Tryghedsaftale er udarbejdet af 
MTSU for Nyfaxe Kommune og 
efterfølgende godkendt i de 3 byråd. 

Nyfaxe Kommune 
(Fakse, Haslev og 
Rønnede Kommuner) / 
Sjælland 

Hedensted Kommune ja ja   Ny Hedensted kommune har 
indgået en tryghedsaftale, hvoraf 
det bl.a. fremgår, at tilpasninger ikke 
vil ske ved afskedigelser. 

Ny Hedensted Kommune 
(Hedensted, Tørring-
Uldum og Juelsminde) / 
Midtjylland 

Helle Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Vil blive taget op på førstkommende 
borgmestermøde mellem de 5 
borgmestre i Ny Varde Kommune. 

Ny Varde Kommune  
(Blaabjerg, Blåvandshuk, 
Helle, Varde og Ølgod) / 
Syddanmark 

Helsinge Kommune ja nej nej I 2006 Ny Gribskov kom. oplyser, at MED 
mv. i 2006 vil drøfte trygheds-
skabende foranstaltninger. 

Gribskov Kommune 
(Helsinge og Græsted-
Gilleleje) / Hovedstaden 

Helsingør Kommune ja nej nej  Det er borgmesterens opfattelse, at 
evt. stillingsreduktioner skal søges 
gennemført ved naturlig afgang. 

Helsingør Kommune / 
Hovedstaden 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

Kommune skal ikke 
sammenlægges. 

Herlev Kommune       /  
Herning Kommune ja nej ja Efteråret 2005 Kom. sigter efter at tage spm. op i 

MTSU, som forv. nedsat i sept. 05. 
Forv., at sam.lægn.udv. vil være 
positiv overfor at videreføre eksist. 
omstil.regulativ/jobbank. Regulativ 
omfat. dog ikke selvej. daginst. 

Herning Kommune 
(Aulum-Haderup, 
Trehøje, Aaskov og 
Herning) / Midtjylland 

Hillerød Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunen har i brev til 
medarbejderne oplyst, at fusionen 
ikke har til formål at afskedige 
medarbejdere. Sikkerhed for jobbet i 
sammenlægningsprocessen. Vil 
arbejde for tryghed i ansættelsen i 
årene der følger. 

Ny Hillerød Kommune 
(Hillerød og Skævinge) / 
Hovedstaden 

Hinnerup Kommune ja ja   Den politiske styregruppe i Ny 
Favrskov kommune har tiltrådt 
tryghedsaftale indgået i MTHSU. I 
aftalen indgår seniorpolitik samt at 
der ikke vil blive tale om 
afskedigelser som følge af 
kommunalreformen. 

Favrskov Kommune 
(Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Hvorslev og 
dele af Langå) / 
Midtjylland 

Hirtshals Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Arbejdsgruppe under MTSU drøfter 
tryghedsskabende initiativer, 
herunder behov/muligheder for 
aftale herom i 2006. Politisk og adm. 
ledelse meddelt, at evt. personale-
tilpasninger så vidt muligt klares ved 
naturlig afgang. 

Ny Hjørring Kommune 
(Hirtshals, Hjørring, 
Løkken-Vrå og Sindal) / 
Nordjylland 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

Hjørring Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Arbejdsgruppe under MTSU drøfter 
tryghedsskabende initiativer, 
herunder behov/muligheder for 
aftale herom i 2006. Politisk og adm. 
ledelse meddelt, at evt. personale-
tilpasninger så vidt muligt klares ved 
naturlig afgang. 

Ny Hjørring Kommune 
(Hirtshals, Hjørring, 
Løkken-Vrå og Sindal) / 
Nordjylland 

Hobro Kommune ja ja   Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at 
de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. 
og at evt. personaletilpasn. i videst 
mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I 
tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. 
ved inddragelse af SU medvirk. til 
aft. om tryghedsskab. foranst. 

Mariager Fjord 
Kommune (Arden, 
Hadsund, Hobro, 
Mariager) / Nordjylland 

Holbæk Kommune ja ja   MTSU i Ny Holbæk kommune har 
udarbejdet en pjece med personale-
politiske retningslinier frem for 
fusionen. 

Ny Holbæk Kommune 
(Holbæk, Jernløse, 
Svinninge, Tornved, 
Tølløse) / Sjælland 

Holeby Kommune       /  
Holmegaard Kommune       /  
Holmsland Kommune ja ja   MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern 

kommune har aftalt en tryghedser-
klæring. Af erklæringen fremgår 
bl.a., at personaletilpasninger som 
følge af kommunalreformen ikke vil 
ske ved afskedigelser, men ved 
naturlig afgang. Endvidere sikres 
ledere og medarbejdere den nød-
vendige kompetenceudvikling. 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune (Holmsland, 
Egvad, Ringk., Skjern og 
Videbæk) / Midtjylland 

Holstebro Kommune ja ja   På anbefaling af SAM-MED har den Ny Holstebro Kommune 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

politiske styregruppe vedtaget at 
indstille tryghedserklæring til 
godkendelse i sammenlægnings-
udvalget. 

(Holstebro, Ulfborg-
Vemb og Vinderup) / 
Midtjylland 

Holsted Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunerne i Ny Vejen kommune 
findet det upassende på nuværende 
tidspunkt, at indgå en trygheds-
aftale. Såfremt der skal ske 
personaletilpasning vil det primært 
ske ved frivillig og naturlig afgang. 

Ny Vejen kommune 
(Brørup, Holsted, 
Rødding og Vejen) / 
Syddanmark 

Horsens Kommune ja ja   Efter indstilling fra MTSU har den 
politiske styregr. for Ny Horsens 
kommune vedtaget en trygsaftale. 

Ny Horsens Kommune 
(Brædstrup, Gedved og 
Horsens) / Midtjylland 

Hundested Kommune ja ja   MTSU har den 22. september 2005 
godkendt et udkast til trygheds-
garanti. Udkastet drøftes videre i de 
2 kommuners økonomiudvalg. 

Frederiksværk-
Hundested Kommune 
(Frederiksværk og 
Hundested) / 
Hovedstaden 

Hvalsø Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har i Ny Lejre kommune i 
oktober godkendt udkast til 
tryghedsaftale. Udkastet forventes 
at blive behandlet i det kommende 
sammenlægningsudvalg. 

Ny Lejre Kommune 
(Bramsnæs, Hvalsø og 
Lejre) / Sjælland 

Hvidebæk Kommune       /  
Hvidovre Kommune ja nej nej  Det er ikke kommunens forventning, 

at der vil blive behov for personale-
tilpasning. I givet fald følges allerede 
gældende regler om omplacering og 
afsked. 

Hvidovre Kommune / 
Hovedstaden 

Hvorslev Kommune ja ja   Den politiske styregruppe i Ny Favrskov Kommune 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
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 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

Favrskov kommune har tiltrådt 
tryghedsaftale indgået i MTHSU. I 
aftalen indgår seniorpolitik samt at 
der ikke vil blive tale om 
afskedigelser som følge af 
kommunalreformen. 

(Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Hvorslev og 
dele af Langå) / 
Midtjylland 

Højer Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe 
til at udarbejde et oplæg med 
redskaber og andre initiativer, der 
fremmer tryghed i ansættelsen. 

Ny Tønder Kommune 
(Bredebro, Højer, 
Løgumkloster, Nørre 
Rangstrup, Skærbæk og 
Tønder) / Syddanmark 

Høje-Taastrup Kommune ja nej nej Tidsplan ikke 
angivet. 

Kom. oplyser at enhver procedure, 
der vil blive ændret i forh. til arbejds- 
personale-, samarbejds- og 
arbejdsmiljøforhold vil blive 
behandlet i MED- og SI-systemet. 
Her vil der i nødvendigt omfang 
blive aftalt retn.linier for 
trygh.skab.foranstaltninger 

Høje Taastrup Kommune 
/ Hovedstaden 

Højreby Kommune       /  
Høng Kommune       /  
Hørning Kommune ja ja   Aftalen er indgået i MTSU og 

behandlet i den politiske styre-
gruppe. De 4 byråd i Ny Skander-
borg kommune anbefaler aftalen 
over for sammenlægningsudvalget. 

Ny Skanderborg 
Kommune (Galten, Ry, 
Hørning og 
Skanderborg) / 
Midtjylland 

Hørsholm Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunen sammenlægges ikke. 
Finder ikke behov for en trygheds-
aftale. Nedsat arbejdsgruppe som 
sørger for at medarbejderne føler 

Hørsholm Kommune / 
Hovedstaden 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
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 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

sig trygge i hele processen. 
Haarby Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Administrativ styregr. for Ny Assens 
kommune ønsker ikke at indgå 
tryghedsaftale pt. Hvis personale-
tilpasning vil de følge parternes 
anbefaling. Et anliggende for 
sammenlægningsudvalget. 
Henvendelse drøftes i MTSU i 
oktober. 

Ny Assens Kommune 
(Assens, Glamsbjerg, 
Haarby, Tommerup, 
Vissenbjerg og Aarup) / 
Syddanmark 

Ikast Kommune ja nej nej Efter 
kommunalvalge
t. 

Svar fra borgmesteren i Ikast på 
vegne af Ny Ikast-Brande 
kommune. Tryghedsaftale kan først 
drøftes efter kommunalvalg. 

Ikast-Brande Kommune 
(Brande, Ikast og Nørre-
Snede) / Midtjylland 

Ishøj Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

Personalepolitiske retningslinier for 
2001 vil også dække i forbindelse 
med kommunalreformen. 
Kommunen skal ikke sammen-
lægges med andre kommuner. 

Ishøj Kommune / 
Hovedstaden 

Jelling Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de 
ans. størst mulig jobsik. Overbeviste 
om ved planlæg. og naturlig afg. kan 
der tages højde for omlægn. og 
effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i 
MTSU tager forbeh. for at rejse øns. 
om en trygh.aft. på et senere tidsp. 

Ny Vejle Kommune 
(Børkop, Jelling, Vejle, 
Egtved og Give) / 
Syddanmark 

Jernløse Kommune ja ja   MTSU i Ny Holbæk kommune har 
udarbejdet en pjece med 
personalepolitiske retningslinier 
frem for fusionen. 

Ny Holbæk Kommune 
(Holbæk, Jernløse, 
Svinninge, Tornved, 
Tølløse) / Sjælland 

Juelsminde Kommune ja ja   Ny Hedensted kommune har Ny Hedensted Kommune 
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Trygheds-
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indgået en tryghedsaftale, hvoraf 
det bl.a. fremgår, at tilpasninger ikke 
vil ske ved afskedigelser. 

(Hedensted, Tørring-
Uldum og Juelsminde) / 
Midtjylland 

Jægerspris Kommune ja ja   Politiske styregr. i Ny Frederikssund 
kom. oplyser, at det ikke er deres 
opfat. at der vil blive færre ans., 
behov for kompent.udv. vil blive 
drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt 
løst ved naturlig afgang 

Ny Frederikssund 
Kommune 
(Frederikssund, 
Slangerup, Skibby, 
Jærgerspris) / Sjælland 

Kalundborg Kommune       /  
Karlebo Kommune ja ja  Se 

bemærkning. 
Kommunen har i eksisterende 
personalepolitikker fastlagt 
retningslinier, som vil kunne dække 
også i sammenlægningssituationen. 
Personaleændringer søges løst ved 
omplacering, omskoling, mulighed 
for deltid eller naturlig afgang. 

Ny Fredensborg 
Kommune (Fredensborg-
Humlebæk og Karlebo) / 
Hovedstaden 

Karup Kommune ja nej ja 14. sept. 2005 Ny Viborg kom. forventer en 
rationaliseringsgevinst. Reduceret 
personalebehov forventes som 
udgangspunkt realiseret ved naturlig 
afgang. Tryghedsspm. drøftes i 
MTSU. 

Ny Viborg Kommune 
(Bjerringbro, Fjends, 
Karup, Møldrup, Tjele og 
Viborg) / Midtjylland 

Kerteminde Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ønsker pt. ikke at indgå en 
tryghedsaftale. En evt. aftale må 
afgøres af sammenlægnings-
udvalget. 

Kerteminde Kommune 
(Kerteminde, Langeskov 
og Munkebo) / 
Syddanmark 

Kjellerup Kommune       /  
Kolding Kommune ja nej nej  Kom. har i 2004 ført forh. med repr. 

fra de forh.lingsberet. org. om en 
Kolding Kommune 
(Christiansfeld, 
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tryghedsaft. MED-udv. i kom. har 
efterflg. indstillet en aft. til godk. i 
økonomiudv. Økonomiudv. afslog 
denne indstilling. 

Lunderskov, Varmdrup 
og Kolding) / 
Syddanmark 

Korsør Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Den politiske stryregruppe har 
besluttet at følge KL's udmelding. 

Ny Slagelse Kommune 
(Hashøj, Korsør, 
Skælskør og Slagelse) / 
Sjælland 

Københavns Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Der er i MED bl.a. fastlagt 
spilleregler for tids- og aktivitetsplan 
for personaleoverflytninger. 
Yderligere initiativer drøftes i 
dialogorganer samt i forberedelses-
udvalget for Region Hovedstaden. 

 / Hovedstaden 

Københavns Kommune ja ja   Reformen har begrænset 
personalemæssig betydning for 
kommunen. Kommunen har indgået 
en tryghedsordning ifbm. 
omlægninger pr. 1. januar 2006. 

Københavns Kommune / 
Hovedstaden 

Køge Kommune       /  
Langebæk Kommune ja ja   Langebæk kommune har indgået en 

tryghedsaftale. Som følge heraf vil 
ingen blive afskediget som følge af 
kommunalreformen. Aftalen gælder 
alene frem til 31/12-06. I 2. kvartal 
06 optages forhandling om viderefø-
relse efter 2006. 

Ny Vordingborg 
Kommune (Møn, 
Langebæk, Præstø og 
Vordingborg) / Sjælland 

Langeskov Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ønsker pt. ikke at indgå en 
tryghedsaftale. En evt. aftale må 
afgøres af sammenlægnings-

Kerteminde Kommune 
(Kerteminde, Langeskov 
og Munkebo) / 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

udvalget. Syddanmark 
Langå Kommune ja vedr. 

Favrskov 
- ja vedr. 
Randers 

ja ja  Den politiske styregruppe i Ny 
Favrskov kommune har tiltrådt 
tryghedsaftale indgået i MTHSU. I 
aftalen indgår seniorpolitik samt at 
der ikke vil blive tale om 
afskedigelser som følge af 
kommunalreformen.Tryghedsaftale 
indgået i Ny Randers Kommune. 

Favrskov Kommune 
(Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Hvorslev og 
dele af Langå) Ny 
Randers Kommune 
(Langå, Mariager, 
Nørhald, Purhus, 
Randers og Sønderhald) 
/ Midtjylland 

Ledøje-Smørum Kommune ja ja   I januar 2005 er der ml. lokalt KTO 
og kommunen udarbejdet en 
fælleserklæring om tryghed. I 
aftalen fremgår, at hovedprincippet 
er, at alle medarbejdere følger deres 
arbejdsfelt over i den nye kommune.

Egedal Kommune 
(Ledøje-Smørum, 
Stenløse og Ølstykke) / 
Hovedstaden 

Lejre Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har i Ny Lejre kommune i 
oktober godkendt udkast til 
tryghedsaftale. Udkastet forventes 
at blive behandlet i det kommende 
sammenlægningsudvalg. 

Ny Lejre Kommune 
(Bramsnæs, Hvalsø og 
Lejre) / Sjælland 

Lemvig Kommune ja ja   Kommunen finder, at den 
eksisterende tryghedsaftale fra 1997 
også dækker behovet i forbindelse 
med kommunalreformen. I 
Kommunalbestyrelsen er der 
enighed om, at der vil være brug for 
alle hænder. Meddelt med-
arbejderne. 

Lemvig Kommune 
(Thyborøn-Harboøre og 
Lemvig) / Midtjylland 

Lunderskov Kommune       /  
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

Lundtoft Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

I aftale om dannelse af Ny 
Aabenraa kommune fremgår, at idet 
omfang der måtte vise sig behov for 
personalereduktioner, sker dette i 
videst muligt omfang via naturlig 
afgang. 

Ny Aabenraa Kommune 
(Bov, Lundtoft, Rødekro, 
Tinglev, Aabenraa) / 
Syddanmark 

Lyngby-Taarbæk Kommune ja ja   Kommunen tilkendegiver at der ikke 
som følge af kommunalreformen vil 
blive tale om personalereduktioner. 

Lyngby-Taarbæk 
Kommune / 
Hovedstaden 

Læsø Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Læsø forbliver selvstændig. 
Modtager medarb. fra amtet såfremt 
de ønsker ansættelse på Læsø + 
kompetencen matcher. Søger at 
etablere hjemmearbejdspladser til 2 
ansatte som skal til Told og Skat. 

Læsø Kommune / 
Nordjylland 

Løgstør Kommune ja ja   De nuværende ansatte vil blive 
tilbudt ansættelse i Vesthimmer-
lands kommune. Ansatte i 
Aalestrup, som skal deles i 3 nye 
kommuner, vil blive tilbudt 
ansættelse i en af disse. 

Vesthimmerlands 
Kommune (Aalestrup, 
Farsø, Løgstør og Aars) / 
Nordjylland 

Løgumkloster Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe 
til at udarbejde et oplæg med 
redskaber og andre initiativer, der 
fremmer tryghed i ansættelsen. 

Ny Tønder Kommune 
(Bredebro, Højer, 
Løgumkloster, Nørre 
Rangstrup, Skærbæk og 
Tønder) / Syddanmark 

Løkken-Vrå Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Arbejdsgruppe under MTSU drøfter 
tryghedsskabende initiativer, 
herunder behov/muligheder for 
aftale herom i 2006. Politisk og adm. 

Ny Hjørring Kommune 
(Hirtshals, Hjørring, 
Løkken-Vrå og Sindal) / 
Nordjylland 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

ledelse meddelt, at evt. personale-
tilpasninger så vidt muligt klares ved 
naturlig afgang. 

Mariager Kommune ja ja   Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at 
de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. 
og at evt. personaletilpasn. i videst 
mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I 
tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. 
ved inddragelse af SU medvirk. til 
aft. om tryghedsskab. foranst. 

Mariager Fjord 
Kommune (Arden, 
Hadsund, Hobro, 
Mariager) / Nordjylland 

Maribo Kommune       /  
Marstal Kommune ja ja   Spilleregler for håndtering af 

personalestrukturen godkendt af 
sammenlægningsudvalget for den 
nye Ærø Kommune. Garanti for 
basispersonale. Afklaring for ledere 
den 30.06.05. 

Ærø Kommune 
(Ærøskøbing og Marstal) 
/ Syddanmark 

Middelfart Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ny Middelfart kommune henviser til, 
at det er sammenlægningsudvalget 
der har kompetencen til at indgå 
lokale tryghedsaftaler. MTSU drøfter 
retningslinier for placering af ledere 
og medarbejdere. 

Ny Middelfart kommune 
(Ejby, Nørre Aaby og 
Middelfart) / Syddanmark 

Midtdjurs Kommune ja ja   MTHSU har den 26. sept. 2005 
godkendt tryghedserklæring i 
forbindelse med overgang til den 
nye kommune. I erklæringen indgår 
bl.a. kompetenceudvikling, rokering, 
seniorpolitik og naturlig afgang. 

Syddjurs Kommune 
(Ebeltoft, Midtdjurs, 
Rosenholm og Rønde) / 
Midtjylland 

Morsø Kommune ja nej ja 2. halvår 2005 MED-hovedudvalget drøfter Morsø Kommune / 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

personalepolitikken, herunder 
jobsikkerhed/tryghedsskabende 
foranstaltninger i 2. halvår 2005 

Nordjylland 

Munkebo Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Byrådet har oplyst, at tidlig 
inddragelse og dialog er vigtig, men 
tiden er ikke inde til lokale 
tryghedsaftaler. 

Kerteminde Kommune 
(Kerteminde, Langeskov 
og Munkebo) / 
Syddanmark 

Møldrup Kommune ja nej ja 14. sept. 2005 Ny Viborg kom. forventer en 
rationaliseringsgevinst. Reduceret 
personalebehov forventes som 
udgangspunkt realiseret ved naturlig 
afgang. Tryghedsspm. drøftes i 
MTSU. 

Ny Viborg Kommune 
(Bjerringbro, Fjends, 
Karup, Møldrup, Tjele og 
Viborg) / Midtjylland 

Møn Kommune       /  
Nakskov Kommune       /  
Nibe Kommune ja nej ja Se 

bemærkning. 
MTSU har nedsat en arbejdsgruppe. 
MTSU modtager oplæg den 14. 
oktober 2005 med henblik på, at 
oplæg den 30. november 2005 kan 
overdrages til sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Aalborg Kommune 
(Hals, Nibe, Sejlflod og 
Aalborg) / Nordjylland 

Nordborg Kommune ja ja  Oplæg drøftes i 
MTSU den 10. 
oktober 2005 

Den politiske styregruppe i den nye 
Sønderborg kommune har udarb. 
oplæg til en 2-årig tryghedsaft. 
(1.1.07-31.12.08) ifbm. 
kommunalreformen. Medarb. følger 
opgaven, og der er plads til alle, der 
kan og vil. Oplæg skal drøftes i 
MTSU. 

Ny Sønderborg 
Kommune 
(Augustenborg, Broager, 
Gråsten, Nordborg, 
Sundeved, Sydals og 
Sønderborg) / 
Syddanmark 

Nordjyllands Amt ja nej nej Se KTO's henvendelse vil blive drøftet i  / Nordjylland 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

bemærkning. økonomiudvalget. Det vil blive 
indstillet, at økonomiudvalget 
anbefaler, at spørgsmål om 
tryghedsskabende foranstaltninger 
tages op i regionens sam-
arbejdsorganer, hvis der skal ske 
personalereduktioner. 

Nyborg Kommune ja nej ja Oktober 2005 MTSU har drøftet KTO's opfordring. 
Forslag på området drøftes i MTSU 
den 7. okt. 2005. Den politiske 
følgegruppe har bedt MTSU om at 
udarbejde forslag. 

Ny Nyborg Kommune 
(Nyborg, Ullerslev og 
Ørbæk) / Syddanmark 

Nykøbing Falster Kommune ja ja   Den politiske stryregruppe for den 
nye Guldborgsund Kommune har 
den 30/5-05 udarbejde en 
hensigtserklæring. 

Guldborgsund Kommune 
(Nykøbing Falster, 
Nysted, Nørre Alslev, 
Sakskøbing, 
Stubbekøbing, 
Sydfalster) / Sjælland 

Nykøbing-Rørvig Kommune ja ja   MTSU har for ny Odsherred 
kommune den 25. aug. 2005 
vedtaget retningslinier vedr. med-
arbejdervilkår ved etablering af 
Odsherred kommune 

Odsherred Kommune 
(Dragsholm, Nykøbing-
Rørvig og Trundholm) / 
Sjælland 

Nysted Kommune ja ja   Den politiske stryregruppe for den 
nye Guldborgsund Kommune har 
den 30/5-05 udarbejde en 
hensigtserklæring. 

Guldborgsund Kommune 
(Nykøbing Falster, 
Nysted, Nørre Alslev, 
Sakskøbing, 
Stubbekøbing, 
Sydfalster) / Sjælland 

Næstved Kommune ja ja   Borgmesterbrev til alle med- Næstved Kommune 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

arbejdere og ledere om tryghed 
under omstilling. Bl.a. vil der ikke 
ske afskedigelser på grund af den 
nye kommunestruktur. 

(Fuglebjerg, Fladså, 
Holmegaard, Næstved 
og Suså) / Sjælland 

Nørager Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, 
der har til opgave at udarbejde 
oplæg til konkrete aftaler til brug for 
drøftelse i MTSU og efterfølgende 
politisk behandling i 
sammenlægningsudvalget. 

Rebild Kommune 
(Nørager, Skørping og 
Støvring) / Nordjylland 

Nørhald Kommune ja ja   Tryghedserklæring er udarbejdet 
med repræsentanter for de ansatte 
for ny Randers Kommune. 
Erklæring er godkendt i byrådet. 

Ny Randers Kommune 
(Langå, Mariager, 
Nørhald, Purhus, 
Randers og Sønderhald) 
/ Midtjylland 

Nørre Alslev Kommune ja ja   Den politiske stryregruppe for den 
nye Guldborgsund Kommune har 
den 30/5-05 udarbejde en 
hensigtserklæring. 

Guldborgsund Kommune 
(Nykøbing Falster, 
Nysted, Nørre Alslev, 
Sakskøbing, 
Stubbekøbing, 
Sydfalster) / Sjælland 

Nørre Djurs Kommune ja ja   Tryghedserklæring er udarbejdet af 
MTSU for Norddjurs Kommune. 
Erklæringen er godkendt i byrådet. 

Norddjurs Kommune 
(Grenaa, Nørre Djurs, 
Rougså og Sønderhald 
(øst)) / Nordjylland 

Nørre Aaby Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ny Middelfart kommune henviser til, 
at det er sammenlægningsudvalget 
der har kompetencen til at indgå 
lokale tryghedsaftaler.MTSU drøfter 
retningslinier for placering af ledere 

Ny Middelfart Kommune  
(Ejby, Nørre Aaby og 
Middelfart) / Syddanmark 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

og medarbejdere. 
Nørre-Rangstrup Kommune ja nej ja Se 

bemærkning. 
MTSU har nedsat en arbejdsgruppe 
til at udarbejde et oplæg med 
redskaber og andre initiativer, der 
fremmer tryghed i ansættelsen. 

Ny Tønder Kommune 
(Bredebro, Højer, 
Løgumkloster, Nørre 
Rangstrup, Skærbæk og 
Tønder) / Syddanmark 

Nørre-Snede Kommune ja nej nej Efter 
kommunal-
valget. 

Svar fra borgmesteren i Ikast på 
vegne af Ny Brande kommune. 
Tryghedsaftale kan først drøftes 
efter kommunalvalg. 

Ikast-Brande Kommune 
(Brande, Ikast og Nørre-
Snede) / Midtjylland 

Odder Kommune       /  
Odense Kommune ja ja   Hovedudvalget har aftalt 

supplerende retningslinier til 
spilleregler for flytning/rokering af 
personalet. Der lægges vægt på 
kompetenceudvikling, rokering, 
naturlig afgang og fratrædelses-
ordninger i særlige tilfælde. 

Odense Kommune / 
Syddanmark 

Otterup Kommune ja ja   MTSU har bl.a. besluttet, at ingen vil 
blive afskediget pga. kommunal-
reformen. Personalereduktion vil 
ske ved naturlig afgang og frivillig 
fratrædelsesordninger. 

Ny Bogense Kommune 
(Bogense, Otterup og 
Søndersø) / Syddanmark 

Pandrup Kommune ja nej ja 3. kvartal 2005 I 3. kvartal 2005 optages drøftelser i 
MTSU. 

(Jammerbugt Kommune) 
(Brovst, Aabybro og 
Fjerritslev) / Nordjylland 

Præstø Kommune ja ja   Tryghedserklæring godkendt af by-
rådet den 16. november 2005. 

Ny Vordingborg 
Kommune (Møn, 
Langebæk, Præstø og 
Vordingborg) / Sjælland 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

Purhus Kommune ja ja   Tryghedserklæring er udarbejdet 
med repræsentanter for de ansatte 
for ny Randers Kommune. 
Erklæringen er godkendt i Purhus 
byråd. Erklæringen vil blive 
videregivet til sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Randers Kommune 
(Langå, Mariager, 
Nørhald, Purhus, 
Randers og Sønderhald) 
/ Midtjylland 

Ramsø Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Den Politiske Styregrup. finder ikke 
behov for en trygh.aft. pt, idet der 
forventes beskæftigelse til alle i 
sam.hæng m. naturlig afgang. Man 
er åben for forslag til konk. 
pers.politiske instrum. Der er nedsat 
en arb.grup. herom. Trygh.aft. mulig 
i 2006. 

Roskilde Kommune 
(Gundsø, Ramsø og 
Roskilde) / Sjælland 

Randers Kommune ja ja   Tryghedserklæring er udarbejdet 
med repræsentanter for de ansatte 
for ny Randers Kommune. 
Erklæringen skal godkendes i 
Randers Byråd. 

Ny Randers Kommune 
(Langå, Mariager, 
Nørhald, Purhus, 
Randers og Sønderhald) 
/ Midtjylland 

Ravnsborg Kommune       /  
Ribe Amt ja nej nej Se 

bemærkning. 
Hvis det bliver nødvendig med 
personaletilpasninger vil det være 
selvfølgeligt for regionerne at tage 
alle pers.pol.redskaber under 
overvejelse. Retningslinier herfor 
bør drøftes i MED-regi. 

 / Syddanmark 

Ribe Kommune ja nej ja Inden 
udgangen af 
2005 

Ny Esbjerg Kommune vil i 
samarbejde med MTSU søge at 
indgå en tryghedsaftale inden 

Ny Esbjerg Kommune 
(Bramming, Esbjerg og 
Ribe) / Syddanmark 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
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 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

udgangen af 2005. 
Ringe Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn 
kommune henholder sig til KL's 
udmelding vedr. indgåelse af 
tryghedsaftale. 

Ny Faaborg-Midtfyn 
Kommune (Broby, 
Faaborg, Ringe, 
Ryslinge og Årslev) / 
Syddanmark 

Ringkjøbing Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Hvis pers.tilpasn. bør retn.linier 
herfor drøftes i MED. I samspil m. 
Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing 
amter vil der hurtigst muligt i 2005 i 
MTSU blive påbegyndt drøftel. mhp. 
at det kom. regionsråd hurtigt i 2006 
kan tage stilling til tryghedsaft. mv. 

 / Midtjylland 

Ringkøbing Kommune ja ja   MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern 
kommune har aftalt en tryghedser-
klæring. Af erklæringen fremgår 
bl.a., at personaletilpasninger som 
følge af kommunalreformen ikke vil 
ske ved afskedigelser, men ved 
naturlig afgang. Endvidere sikres 
ledere og medarbejdere den nød-
vendige kompetenceudvikling. 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune (Holmsland, 
Egvad, Ringk., Skjern og 
Videbæk) / Midtjylland 

Ringsted Kommune       /  
Rosenholm Kommune ja ja   MTHSU har den 26. sept. 2005 

godkendt tryghedserklæring i 
forbindelse med overgang til den 
nye kommune. I erklæringen indgår 
bl.a. kompetenceudvikling, rokering, 
seniorpolitik og naturlig afgang. 

Syddjurs Kommune 
(Ebeltoft, Midtdjurs, 
Rosenholm og Rønde) / 
Midtjylland 

Roskilde Amt ja nej nej Se Hvis personaletilpasning bør  / Sjælland 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

bemærkning. retningslinier herfor drøftes i MED. 
KTO's henvendelse drøftes i 
MTHSU for Region Sjælland, og vil 
efter regionens oprettelse blive 
drøftet i relevant fora. 

Roskilde Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Den Politiske Styregrup. finder ikke 
behov for en trygh.aft. pt, idet der 
forventes beskæftigelse til alle i 
sam.hæng m. naturlig afgang. Man 
er åben for forslag til konk. 
pers.politiske instrum. Der er nedsat 
en arb.grup. herom. Trygh.aft. mulig 
i 2006. 

Roskilde Kommune 
(Gundsø, Ramsø og 
Roskilde) / Sjælland 

Rougsø Kommune ja ja   Rougsø Kommunalbestyrelse har 7. 
juni godkendt tryghedserklæring 
efter indstilling fra MTSU. 

Norddjurs Kommune 
(Grenaa, Nørre Djurs, 
Rougsø og Sønderhald 
øst) / Midtjylland 

Rudbjerg Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Kommunen tager spørgsmålet om 
tryghedsaftaler op med de øvrige 
kommuner i Ny Lolland kom. 
Spørgsmålet vil også blive drøftet i 
MTSU. Spørgsmålet har været 
drøftet i kommunens HSU. 

Lolland Kommune 
(Nakskov, Rudbjerg, 
Ravnsborg, Holeby, 
Højreby, Maribo og 
Rødby) / Sjælland 

Rudkøbing Kommune ja nej ja Efteråret 2005 De 3 borgmestre i Tranekær, 
Rudkøbing og Sydlangeland har i 
juni 2005 bemyndiget 
sam.lægn.sekretariatet til at indgå 
en aftale med de ansatte. En evt. 
aftale vil blive søgt godk. i de 3 
byråd og efterflg. indstillet til det 

Langeland Kommune 
(Tranekær, Rudkøbing 
og Sydlangeland) / 
Syddanmark 
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Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

kommende sammenlægnings-
udvalg. 

Ry Kommune ja ja   Aftalen er indgået i MTSU og 
behandlet i den politiske 
styregruppe. De 4 byråd i Ny 
Skanderborg kommune anbefaler 
aftalen over for 
sammenlægningsudvalget. 

Ny Skanderborg 
Kommune (Galten, 
Hørning, Ry og 
Skanderborg) / 
Midtjylland 

Ryslinge Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn 
kommune henholder sig til KL's 
udmelding vedr. indgåelse af 
tryghedsaftale. 

Ny Faaborg-Midtfyn 
Kommune (Broby, 
Faaborg, Ringe, 
Ryslinge og Årslev) / 
Syddanmark 

Rødby Kommune       /  
Rødding Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Kommunerne i Ny Vejen kommune 
findet det upassende på nuværende 
tidspunkt, at indgå en trygheds-
aftale. Såfremt der skal ske 
personaletilpasning vil det primært 
ske ved frivillig og naturlig afgang. 

Ny Vejen Kommune 
(Brørup, Holsted, 
Rødding og Vejen) / 
Syddanmark 

Rødekro Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

I aftale om dannelse af Ny 
Aabenraa kommune fremgår, at idet 
omfang der måtte vise sig behov for 
personalereduktioner, sker dette i 
videst muligt omfang via naturlig 
afgang. 

Ny Aabenraa Kommune 
(Bov, Lundtoft, Rødekro, 
Tinglev, Aabenraa) / 
Syddanmark 

Rødovre Kommune       /  
Rønde Kommune ja ja   MTHSU har den 26. sept. 2005 

godkendt tryghedserklæring i 
forbindelse med overgang til den 

Syddjurs Kommune 
(Ebeltoft, Midtdjurs, 
Rosenholm og Rønde) / 
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nye kommune. I erklæringen indgår 
bl.a. kompetenceudvikling, rokering, 
seniorpolitik og naturlig afgang. 

Midtjylland 

Rønnede Kommune ja ja   Tryghedsaftale er udarbejdet af 
MTSU for Nyfaxe Kommune og 
efterfølgende godkendt i de 3 byråd. 

Nyfaxe Kommune 
(Fakse, Haslev og 
Rønnede Kommuner) / 
Sjælland 

Sakskøbing Kommune ja ja   Den politiske stryregruppe for den 
nye Guldborgsund Kommune har 
den 30/5-05 udarbejde en 
hensigtserklæring. 

Guldborgsund Kommune 
(Nykøbing Falster, 
Nysted, Nørre Alslev, 
Sakskøbing, 
Stubbekøbing, 
Sydfalster) / Sjælland 

Sallingsund Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU 
drøfter oplæg i august 2005. 

Skive Kommune 
(Sallingsund, Spøttrup, 
Sundsøre og Skive) / 
Midtjylland 

Samsø Kommune ja nej nej  Kommunen oplyser, at kommunen 
fortsætter som selvstændig 
kommune og ikke har personale-
problemer som i andre 
sammenlægningskommuner. 

Samsø Kommune / 
Midtjylland 

Sejlflod Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe. 
MTSU modtager oplæg den 14. 
oktober 2005 med henblik på, at 
oplæg den 30. november 2005 kan 
overdrages til sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Aalborg Kommune 
(Hals, Nibe, Sejlflod og 
Aalborg) / Nordjylland 

Silkeborg Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Der pågår pt. (20/9-05) forhand-
linger med medarbejderne om en 

Ny Silkeborg Kommune 
(Gjern, Silkeborg, Them 
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tryghedserklæring. og Kjellerup) / Midtjylland 
Sindal Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
Arbejdsgruppe under MTSU drøfter 
tryghedsskabende initiativer, 
herunder behov/muligheder for 
aftale herom i 2006. Politisk og adm. 
ledelse meddelt, at evt. personale-
tilpasninger så vidt muligt klares ved 
naturlig afgang. 

Ny Hjørring Kommune 
(Hirtshals, Hjørring, 
Løkken-Vrå og Sindal) / 
Nordjylland 

Skagen Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, 
der har til opgave at udarbejde 
oplæg til tryghedsaftale. 
Forelægges sammenlægnings-
udvalget primo 2006. 

Ny Frederikshavn 
Kommune (Skagen, 
Sæby og Frederikshavn) 
/ Nordjylland 

Skanderborg Kommune ja ja   Aftalen er indgået i MTSU og 
behandlet i den politiske 
styregruppe. De 4 byråd i Ny 
Skanderborg kommune anbefaler 
aftalen over for sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Skanderborg 
Kommune (Galten, 
Hørning, Ry og 
Skanderborg) / 
Midtjylland 

Skibby Kommune ja ja   Politiske styregr. i Ny Frederikssund 
kom. oplyser, at det ikke er deres 
opfat. at der vil blive færre ans., 
behov for kompent.udv. vil blive 
drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt 
løst ved naturlig afgang 

Ny Frederikssund 
Kommune 
(Frederikssund, 
Slangerup, Skibby, 
Jærgerspris) / Sjælland 

Skive Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU 
drøfter oplæg i august 2005. 

Skive Kommune 
(Sallingsund, Spøttrup, 
Sundsøre og Skive) / 
Midtjylland 

Skjern Kommune ja ja   MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern 



KTO/04-01-2006 
 

 35 

Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

kommune har aftalt en tryghedser-
klæring. Af erklæringen fremgår 
bl.a., at personaletilpasninger som 
følge af kommunalreformen ikke vil 
ske ved afskedigelser, men ved 
naturlig afgang. Endvidere sikres 
ledere og medarbejdere den nød-
vendige kompetenceudvikling. 

Kommune (Holmsland, 
Egvad, Ringk., Skjern og 
Videbæk) / Midtjylland 

Skovbo Kommune ja ja   Kommunalbestyrelsen har den 23. 
august 2005 godkendt MTSU for Ny 
Køges kommunes forslag til 
tryghedserklæring. 

Ny Køge Kommune 
(Køge og Skovbo) / 
Sjælland 

Skælskør Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Den politiske stryregruppe har 
besluttet at følge KL's udmelding. 

Ny Slagelse Kommune 
(Hashøj, Korsør, 
Skælskør og Slagelse) / 
Sjælland 

Skærbæk Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe 
til at udarbejde et oplæg med 
redskaber og andre initiativer, der 
fremmer tryghed i ansættelsen. 

Ny Tønder Kommune 
(Bredebro, Højer, 
Løgumkloster, Nørre 
Rangstrup, Skærbæk og 
Tønder) / Syddanmark 

Skævinge Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Centrale samarbejdsudvalg i 
Skævinge ønsker spørgsmålet 
drøftet i MTSU. 

Ny Hillerød Kommune 
(Skævinge og Hillerød) / 
Hovedstaden 

Skørping Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, 
der har til opgave at udarbejde 
oplæg til konkrete aftaler til brug for 
drøftelse i MTSU og efterfølgende 
politisk behandling i sammen-
lægningsudvalget. 

Rebild Kommune 
(Nørager, Skørping og 
Støvring) / Nordjylland 
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Slagelse Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Den politiske stryregruppe har 
besluttet at følge KL's udmelding. 

Ny Slagelse Kommune 
(Hashøj, Korsør, 
Skælskør og Slagelse) / 
Sjælland 

Slangerup Kommune ja ja   Politiske styregr. i Ny Frederikssund 
kom. oplyser, at det ikke er deres 
opfat. at der vil blive færre ans., 
behov for kompent.udv. vil blive 
drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt 
løst ved naturlig afgang 

Ny Frederikssund 
(Frederikssund, 
Slangerup, Skibby, 
Jærgerspris) / Sjælland 

Solrød Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kom. sammenlægges ikke. Kom. 
finder ikke at der umiddelbart vil 
blive tale om personalereduktion 
ved overdragelse af personale fra 
amtet. Retningslinier for over-
dragelsesprocessen fastlægges i 
efteråret 2005. 

Solød Kommune / 
Sjælland 

Sorø Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ny Sorø's Politiske Administrative 
styregruppe har besluttet, at 
tryghedsskabende foranstaltninger 
forberedes, så sammenlægnings-
udvalget kan forholde sig til 
spørgsmålet i starten af 2006. 

Ny Sorø Kommune 
(Dianalund, Sorø og 
Stenlille) / Sjælland 

Spøttrup Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU 
drøfter oplæg i august 2005. 

Skive Kommune 
(Sallingsund, Spøttrup, 
Sundsøre og Skive) / 
Midtjylland 

Stenlille Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ny Sorø's Politiske Administrative 
styregruppe har besluttet, at 
tryghedsskabende foranstaltninger 

Ny Sorø Kommune 
(Dianalund, Sorø og 
Stenlille) / Sjælland 
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forberedes, så sammenlægnings-
udvalget kan forholde sig til 
spørgsmålet i starten af 2006. 

Stenløse Kommune ja ja   I januar 2005 er der ml. lokalt KTO 
og kommunen udarbejdet en 
fælleserklæring om tryghed. I 
aftalen fremgår, at hovedprincippet 
er, at alle medarbejdere følger deres 
arbejdsfelt over i den nye kommune.

Egedal Kommune 
(Ledøje-Smørum, 
Stenløse og Ølstykke) / 
Hovedstaden 

Stevns Kommune ja nej ja 12. oktober 
2005. 

KTO's opfordring drøftes i Den 
Politiske Styregruppe den 12. 
oktober 2005. 

Ny Stevns Kommune 
(Stevns og Vallø) / 
Sjælland 

Storstrøms Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Hvis personaletilpasning bør 
retningslinier herfor drøftes i MED. 
KTO's henvendelse drøftes i 
MTHSU for Region Sjælland, og vil 
efter regionens oprettelse blive 
drøftet i relevant fora. 

 / Sjælland 

Struer Kommune ja ja   Der er mellem kommunal-
bestyrelserne i Ny Struer Kom. 
udarbejdet en politisk hensigtserkl., 
idet kommunen dog oplyser, at man 
ikke vil være bundet af en 
fuldkommen tryghedsaftale for alt 
personale. 

Struer Kommune (Struer 
og Thyholm) / Midtjylland 

Stubbekøbing Kommune ja ja   Den politiske stryregruppe for den 
nye Guldborgsund Kommune  har 
den 30/5-05 udarbejde en 
hensigtserklæring. 

Guldborgsund Kommune 
(Nykøbing Falster, 
Nysted, Nørre Alslev, 
Sakskøbing, 
Stubbekøbing, 
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Sydfalster) / Sjælland 
Støvring Kommune ja nej nej Se 

bemærkning. 
MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, 
der har til opgave at udarbejde 
oplæg til konkrete aftaler til brug for 
drøftelse i MTSU og efterfølgende 
politisk behandling i 
sammenlægningsudvalget. 

Rebild Kommune 
(Nørager, Skørping og 
Støvring) / Nordjylland 

Sundeved Kommune ja ja  Oplæg drøftes i 
MTSU den 10. 
oktober 2005 

Den politiske styregruppe i den nye 
Sønderborg kommune har udarb. 
oplæg til en 2-årig tryghedsaft. 
(1.1.07-31.12.08) ifbm. kommunal-
reformen. Medarb. følger opgaven, 
og der er plads til alle, der kan og 
vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. 

Ny Sønderborg 
Kommune 
(Augustenborg, Broager, 
Gråsten, Nordborg, 
Sundeved, Sydals og 
Sønderborg) / 
Syddanmark 

Sundsøre Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU 
drøfter oplæg i august 2005. 

Skive Kommune 
(Sallingsund, Spøttrup, 
Sundsøre og Skive) / 
Midtjylland 

Suså Kommune ja ja   Borgmestrene i den nye Næstved 
kom. er enige om at udsende et 
brev til alle medarbejdere om 
tryghed. Borgmesteren har i brev til 
medarb. i Suså præciseret, at der 
ikke vil ske afskedigelser på grund 
af den nye struktur. 

Ny Næstved Kommune 
(Fuglebjerg, Fladså, 
Holmegaard, Næstved 
og Suså) / Sjælland 

Svendborg Kommune       /  
Svinninge Kommune ja ja   MTSU i Ny Holbæk kommune har 

udarbejdet en pjece med 
personalepolitiske retningslinier 
frem for fusionen. 

Ny Holbæk Kommune 
(Holbæk, Jernløse, 
Svinninge, Tornved, 
Tølløse) / Sjælland 
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Sydals Kommune ja ja  Oplæg drøftes i 
MTSU den 10. 
oktober 2005 

Den politiske styregruppe i den nye 
Sønderborg kommune har udarb. 
oplæg til en 2-årig tryghedsaft. 
(1.1.07-31.12.08) ifbm. kommunal-
reformen. Medarb. følger opgaven, 
og der er plads til alle, der kan og 
vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. 

Ny Sønderborg 
Kommune 
(Augustenborg, Broager, 
Gråsten, Nordborg, 
Sundeved, Sydals og 
Sønderborg) / 
Syddanmark 

Sydfalster Kommune ja ja   Den politiske stryregruppe for den 
nye Guldborgsund Kommune har 
den 30/5-05 udarbejde en 
hensigtserklæring. 

Guldborgsund Kommune 
(Nykøbing Falster, 
Nysted, Nørre Alslev, 
Sakskøbing, 
Stubbekøbing, 
Sydfalster) / Sjælland 

Sydlangeland Kommune ja nej ja Efteråret 2005 De 3 borgmestre i Tranekær, 
Rudkøbing og Sydlangeland har i 
juni 2005 bemyndiget 
sam.lægn.sekretariatet til at indgå 
en aftale med de ansatte. En evt. 
aftale vil blive søgt godk. i de 3 
byråd og efterflg. indstillet til det 
kommende sammenlægnings-
udvalg. 

Langeland Kommune 
(Trandkær, Rudkøbing 
og Sydlangeland) / 
Syddanmark 

Sydthy Kommune ja nej ja 20. september 
2005 

Vil blive drøftet den 20. september 
2005 i MTSU. Det er opfattelsen i 
den adm. følgegruppe, at der vil 
være brug for alle medarbejderne. 
Vil ikke indgå en egentlig 
tryghedsaftale. 

Ny Thisted Kommune 
(Hanstholm, Sydthy og 
Thisted) / Nordjylland 

Sæby Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, 
der har til opgave at udarbejde 

Ny Frederikshavn 
Kommune (Skagen, 
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oplæg til tryghedsaftale. 
Forelægges sammenlægnings-
udvalget primo 2006. 

Sæby og Frederikshavn) 
/ Nordjylland 

Søllerød Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Ny Rudersdal kommune oplyster, at 
de henholder sig til KL's svar. 
Spørgsmål vil i øvrigt indgå i 
MTSU's drøftelser. 

Ny Rudersdal Kommune 
(Birkerød og Søllerød) / 
Hovedstaden 

Sønderborg Kommune ja ja  Oplæg drøftes i 
MTSU den 10. 
oktober 2005 

Den politiske styregruppe i den nye 
Sønderborg kommune har udarb. 
oplæg til en 2-årig tryghedsaft. 
(1.1.07-31.12.08) ifbm. kommunal-
reformen. Medarb. følger opgaven, 
og der er plads til alle, der kan og 
vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. 

Ny Sønderborg 
Kommune 
(Augustenborg, Broager, 
Gråsten, Nordborg, 
Sundeved, Sydals og 
Sønderborg) / 
Syddanmark 

Sønderhald Kommune ja ja   Tryghedserklæring er udarb. med 
repr. for de ansatte for ny Randers 
Kom. samt for Norddjurs Kom. 
Erklæringen er godk. i Sønderhald 
byråd. 

Kommune deles i Ny 
Randers Kommune 
(Langå, Mariager, 
Nørhald, Purhus, 
Randers og Sønderhald) 
og Norddjurs Kommune 
(Grenaa, Nørre Djurs, 
Raugsø og Sønderhald 
(øst)) / Midtjylland 

Sønderjyllands Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Hvis det bliver nødvendig med 
personaletilpasninger vil det være 
selvfølgeligt for regionerne at tage 
alle pers.pol.redskaber under 
overvejelse. Retningslinier herfor 
bør drøftes i MED-regi. 

 / Syddanmark 

Søndersø Kommune ja ja   MTSU har bl.a. besluttet, at ingen vil Ny Bogense Kommune 
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blive afskediget pga. kommunal-
reformen. Personalereduktion vil 
ske ved naturlig afgang og frivillig 
fratrædelsesordninger. 

(Bogense, Otterup og 
Søndersø) / Syddanmark 

Them Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Der pågår pt. (20/9-05) 
forhandlinger med medarbejderne 
om en tryghedserklæring. 

Ny Silkeborg Kommune 
(Gjern, Silkeborg, Them 
og Kjellerup) / Midtjylland 

Thisted Kommune ja nej ja 20. september 
2005 

Vil blive drøftet den 20. september 
2005 i MTSU. Det er opfattelsen i 
den adm. følgegruppe, at der vil 
være brug for alle medarbejderne. 
Vil ikke indgå en egentlig 
tryghedsaftale. 

Ny Thisted Kommune 
(Hanstholm, Sydthy og 
Thisted) / Nordjylland 

Thyborøn-Harboøre Kommune ja ja   I kommunalbestyrelsen for Ny 
Lemvig kommune er der enighed 
om at der vil være brug for alle 
hænder. Meddelt medarbejderne. 

Lemvig Kommune 
(Thyborøn-Harboøre og 
Lemvig) / Midtjylland 

Thyholm Kommune ja ja   Kommunen har tilkendegivet, at der 
ifbm. sammenlægningen med Struer 
kom. ikke forventes personale-
reduktioner - og skulle det ske, 
bliver det ved naturlig afgang. 

Ny Struer Kommune 
(Thyholm og Struer) / 
Midtjylland 

Tinglev Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

I aftale om dannelse af Ny 
Aabenraa kommune fremgår, at idet 
omfang der måtte vise sig behov for 
personalereduktioner, sker dette i 
videst muligt omfang via naturlig 
afgang. 

Ny Aabenraa Kommune 
(Bov, Lundtoft, Rødekro, 
Tinglev, Aabenraa) / 
Syddanmark 

Tjele Kommune ja nej ja 14. sept. 2005 Ny Viborg kom. forventer en 
rationaliseringsgevinst. Reduceret 

Ny Viborg Kommune 
(Bjerringbro, Fjends, 
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personalebehov forventes som 
udgangspunkt realiseret ved naturlig 
afgang. Tryghedsspm. drøftes i 
MTSU. 

Karup, Møldrup, Tjele og 
Viborg) / Midtjylland 

Tommerup Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Administrativ styregr. for Ny Assens 
kommune ønsker ikke at indgå 
tryghedsaftale pt. Hvis perso-
naletilpasning vil de følge parternes 
anbefaling. Et anliggende for 
sammenlægningsudvalget. 
Henvendelse drøftes i MTSU i 
oktober. 

Ny Assens Kommune 
(Assens, Glamsbjerg, 
Haarby, Tommerup, 
Vissenbjerg og Aarup) / 
Syddanmark 

Tornved Kommune ja ja   MTSU i Ny Holbæk kommune har 
udarbejdet en pjece med personale-
politiske retningslinier frem for 
fusionen. 

Ny Holbæk Kommune 
(Holbæk, Jernløse, 
Svinninge, Tornved, 
Tølløse) / Sjælland 

Tranekær Kommune ja nej ja Efteråret 2005 De 3 borgmestre i Tranekær, 
Rudkøbing og Sydlangeland har i 
juni 2005 bemyndiget 
sam.lægn.sekretariatet til at indgå 
en aftale med de ansatte. En evt. 
aftale vil blive søgt godk. i de 3 
byråd og efterflg. indstillet til det 
kommende sammenlægnings-
udvalg. 

Langeland Kommune 
(Tranekær, Rudkøbing 
og Sydlangeland) / 
Syddanmark 

Trehøje Kommune       /  
Trundholm Kommune ja ja   MTSU har for ny Odsherred 

kommune den 25. aug. 2005 
vedtaget retningslinier vedr. 
medarbejdervilkår ved etablering af 

Odsherred Kommune 
(Dragsholm, Nykøbing-
Rørvig og Trundholm) / 
Sjælland 
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/ region 
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Odsherred kommune 
Tølløse Kommune ja ja   MTSU i Ny Holbæk kommune har 

udarbejdet en pjece med 
personalepolitiske retningslinier 
frem for fusionen. 

Ny Holbæk Kommune  
(Holbæk, Jernløse, 
Svinninge, Tornved, 
Tølløse) / Sjælland 

Tønder Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe 
til at udarbejde et oplæg med 
redskaber og andre initiativer, der 
fremmer tryghed i ansættelsen. 

Ny Tønder Kommune 
(Bredebro, Højer, 
Løgumkloster, Nørre 
Rangstrup, Skærbæk og 
Tønder) / Syddanmark 

Tørring-Uldum Kommune ja ja   Ny Hedensted kommune har 
indgået en tryghedsaftale, hvoraf 
det bl.a. fremgår, at tilpasninger ikke 
vil ske ved afskedigelser. 

Ny Hedensted Kommune 
(Hedensted, Tørring-
Uldum og Juelsminde) / 
Midtjylland 

Tårnby Kommune       /  
Ulfborg-Vemb Kommune ja ja   På anbefaling af SAM-MED har den 

politiske styregruppe vedtaget at 
indstille tryghedserklæring til 
godkendelse i sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Holstebro Kommune 
(Holstebro, Ulfborg-
Vemb og Vinderup) / 
Midtjylland 

Ullerslev Kommune ja nej ja Oktober 2005 MTSU har drøftet KTO's opfordring. 
Forslag på området drøftes i MTSU 
den 7. okt. 2005. Den politiske 
følgegruppe har bedt MTSU om at 
udarbejde forslag. 

Ny Nyborg Kommune 
(Nyborg, Ullerslev og 
Ørbæk) / Syddanmark 

Vallensbæk Kommune       /  
Vallø Kommune ja nej ja 12. oktober 

2005 
KTO's opfordring drøftes i Den 
Politiske Styregruppe den 12. 
oktober 2005. 

Ny Stevns Kommune 
(Stevns og Vallø) / 
Sjælland 

Vamdrup Kommune       /  
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Varde Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Vil blive taget op på førstkommende 
borgmestermøde mellem de 5 
borgmestre i Ny Varde Kommune. 

Ny Varde Kommune  
(Blaabjerg, Blåvandshuk, 
Helle, Varde og Ølgod) / 
Syddanmark 

Vejen Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunerne i Ny Vejen kommune 
findet det upassende på nuværende 
tidspunkt, at indgå en trygheds-
aftale. Såfremt der skal ske 
personaletilpasning vil det primært 
ske ved frivillig og naturlig afgang. 

Ny Vejen Kommune. 
(Brørup, Holsted, 
Rødding og Vejen) / 
Syddanmark 

Vejle Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Hvis det bliver nødvendig med 
personaletilpasninger vil det være 
selvfølgeligt for regionerne at tage 
alle pers.pol.redskaber under 
overvejese. Retningslinier herfor bør 
drøftes i MED-regi. 

 / Syddanmark 

Vejle Kommune ja ja  Se 
bemærkning. 

Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de 
ans. størst mulig jobsik. Overbeviste 
om ved planlæg. og naturlig afg. kan 
der tages højde for omlægn. og 
effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i 
MTSU tager forbeh. for at rejse øns. 
om en trygh.aft. på et senere tidsp. 

Ny Vejle Kommune 
(Børkop, Jelling, Vejle, 
Egtved og Give) / 
Syddanmark 

Vestsjællands Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Hvis personaletilpasning bør 
retningslinier herfor drøftes i MED. 
KTO's henvendelse drøftes i 
MTHSU for Region Sjælland, og vil 
efter regionens oprettelse blive 
drøftet i relevant fora. 

 / Sjælland 

Viborg Amt ja nej nej Se Hvis pers.tilpasn. bør retn.linier  / Midtjylland 
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bemærkning. herfor drøftes i MED. I samspil m. 
Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing 
amter vil der hurtigst muligt i 2005 i 
MTSU blive påbegyndt drøftel. mhp. 
at det kom. regionsråd hurtigt i 2006 
kan tage stilling til tryghedsaft. mv. 

Viborg Kommune ja nej ja 14. sept. 2005 Ny Viborg kom. forventer en 
rationaliseringsgevinst. Reduceret 
personalebehov forventes som 
udgangspunkt realiseret ved naturlig 
afgang. Tryghedsspm. drøftes i 
MTSU. 

Ny Viborg Kommune 
(Bjerringbro, Fjends, 
Karup, Møldrup, Tjele og 
Viborg) / Midtjylland 

Videbæk Kommune ja ja   MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern 
kommune har aftalt en tryghedser-
klæring. Af erklæringen fremgår 
bl.a., at personaletilpasninger som 
følge af kommunalreformen ikke vil 
ske ved afskedigelser, men ved 
naturlig afgang. Endvidere sikres 
ledere og medarbejdere den nød-
vendige kompetenceudvikling. 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune (Holmsland, 
Egvad, Ringk., Skjern og 
Videbæk) / Midtjylland 

Vinderup Kommune ja ja   På anbefaling af SAM-MED har den 
politiske styregruppe vedtaget at 
indstille tryghedserklæring til 
godkendelse i sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Holstebro Kommune 
(Holstebro, Ulfborg-
Vemb og Vinderup) / 
Midtjylland 

Vissenbjerg Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Administrativ styregr. for Ny Assens 
kommune ønsker ikke at indgå 
tryghedsaftale pt. Hvis personale-
tilpasning vil de følge parternes 

Ny Assens Kommune 
(Assens, Glamsbjerg, 
Haarby, Tommerup, 
Vissenbjerg og Aarup) / 



KTO/04-01-2006 
 

 46 

Kommune/amt/region Svar Trygheds-
aftale / 

Trygheds-
udmelding

Tilsagn om drøftelse 
i efteråret 2005 

Bemærkninger Navnet på ny kommune 
/ region 

 ja ja/nej ja/nej Tidsplan   

anbefaling. Et anliggende for 
sammenlægningsudvalget. 
Henvendelse drøftes i MTSU i 
oktober. 

Syddanmark 

Vojens Kommune       /  
Vordingborg Kommune ja nej ja Oktober 2005. Tryghedsaftale drøftes i MTSU og 

vil efterfølgende skulle behandles i 
byrådet. Behandling i byrådet 
forventes i oktober 2005. 

Ny Vordingborg 
Kommune (Møn, 
Langebæk, Præstø og 
Vordingborg) / Sjælland 

Værløse Kommune       /  
Ærøskøbing Kommune ja ja   Spilleregler for håndtering af 

personalestrukturen godkendt af 
sammenlægningsudvalget for den 
nye Ærø Kommune. Garanti for 
basispersonale. Afklaring for ledere 
den 30.06.05. 

Ærø Kommune 
(Ærøskøbing og Marstal) 
/ Syddanmark 

Ølgod Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

Vil blive taget op på førstkommende 
borgmestermøde mellem de 5 
borgmestre i Ny Varde Kommune. 

Ny Varde Kommune  
(Blaabjerg, Blåvandshuk, 
Helle, Varde og Ølgod) / 
Syddanmark 

Ølstykke Kommune ja ja   I januar 2005 er der ml. lokalt KTO 
og kommunen udarbejdet en 
fælleserklæring om tryghed. I 
aftalen fremgår, at hovedprincippet 
er, at alle medarbejdere følger deres 
arbejdsfelt over i den nye kommune.

Egedal Kommune 
(Ledøje-Smørum, 
Stenløse og Ølstykke) / 
Hovedstaden 

Ørbæk Kommune ja nej ja Oktober 2005. MTSU har drøftet KTO's opfordring. 
Forslag på området drøftes i MTSU 
den 7. okt. 2005. Den politiske 
følgegruppe har bedt MTSU om at 

Ny Nyborg Kommune 
(Nyborg, Ullerslev og 
Ørbæk) / Syddanmark 
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udarbejde forslag. 
Aabenraa kommune ja ja  Se 

bemærkning. 
I aftale om dannelse af Ny 
Aabenraa kommune fremgår, at idet 
omfang der måtte vise sig behov for 
personalereduktioner, sker dette i 
videst muligt omfang via naturlig 
afgang. 

Ny Aabenraa Kommune 
(Bov, Lundtoft, Rødekro, 
Tinglev, Aabenraa) / 
Syddanmark 

Aabybro Kommune ja nej ja 3. kvartal 2005 I 3. kvartal 2005 optages drøftelser i 
MTSU. 

Jammerbugt Kommune 
(Brovst, Fjerritslev og 
Pandrup) / Nordjylland 

Aalborg Kommune ja nej ja Se 
bemærkning. 

MTSU har nedsat en arbejdsgruppe. 
MTSU modtager oplæg den 14. 
oktober 2005 med henblik på, at 
oplæg den 30. november 2005 kan 
overdrages til sammenlægnings-
udvalget. 

Ny Aalborg Kommune 
(Hals, Nibe, Sejlflod og 
Aalborg) / Nordjylland 

Aalestrup Kommune ja ja   De nuværende ansatte vil blive 
tilbudt ansættelse i Vest-
himmerlands kommune. Ansatte i 
Aalestrup, som skal deles i 3 nye 
kommuner, vil blive tilbudt 
ansættelse i en af disse. 

Vesthimmerlands 
Kommune (Aalestrup, 
Farsø, Løgstør og Aars) / 
Nordjylland 

Århus Amt ja nej nej Se 
bemærkning. 

Hvis pers.tilpasn. bør retn.linier 
herfor drøftes i MED. I samspil m. 
Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing 
amter vil der hurtigst muligt i 2005 i 
MTSU blive påbegyndt drøftel. mhp. 
at det kom. regionsråd hurtigt i 2006 
kan tage stilling til tryghedsaft. mv. 

 / Midtjylland 

Århus Kommune ja ja   Der er i 2000 indgået aftale med de Århus Kommune / 
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faglige organisationer om 
personaletilpasningsprincipper, 
herunder tryghed i ansættelsen. Der 
gøres brug af naturlig afgang, 
kompetenceudvikling, omskoling 
mv. 

Midtjylland 

Aars Kommune ja ja   De nuværende ansatte vil blive 
tilbudt ansættelse i Vesthimmer-
lands kommune. Ansatte i 
Aalestrup, som skal deles i 3 nye 
kommuner, vil blive tilbudt 
ansættelse i en af disse. 

Vesthimmerlands 
Kommune (Aalestrup, 
Farsø, Løgstør og Aars) / 
Nordjylland 

Årslev Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn 
kommune henholder sig til KL's 
udmelding vedr. indgåelse af 
tryghedsaftale. 

Ny Faaborg-Midtfyn 
Kommune (Broby, 
Faaborg, Ringe, 
Ryslinge og Årslev) / 
Syddanmark 

Aarup Kommune ja nej nej Se 
bemærkning. 

Administrativ styregr. for Ny Assens 
kommune ønsker ikke at indgå 
tryghedsaftale pt. Hvis personale-
tilpasning vil de følge parternes 
anbefaling. Et anliggende for 
sammenlægningsudvalget. 
Henvendelse drøftes i MTSU i 
oktober. 

Ny Assens Kommune 
(Assens, Glamsbjerg, 
Haarby, Tommerup, 
Vissenbjerg og Aarup) / 
Syddanmark 

Aaskov Kommune ja nej ja Efteråret 2005 Kom. sigter efter at tage spm. op i 
MTSU, som forv. nedsat i sept. 05. 
Forv., at sam.lægn.udv. vil være 
positiv overfor at videreføre eksist. 
omstil.regulativ/jobbank. fra Herning 

Herning Kommune 
(Aulum-Haderup, 
Trehøje, Aaskov og 
Herning) / Midtjylland 
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kommune. Regulativ. omfatter ikke 
selvejende daginstitutioner. 

 249 111 ja / 
138 nej 

57 ja / 81 nej    

 


