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KTO’s medlemsorganisationer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr.:  4. politiske forhandling mellem KL og KTO - delforlig 
 
Ved den fjerde politiske forhandling den 8. februar 2008 mellem forhandlingsdelegatio-
nerne på KL’s område blev der indgået et nyt delforlig, denne gang om trivsel mv. 
 

. / . I vedlagte materiale er der en nærmere beskrivelse af delforliget: 
 

 En pressemeddelelse hvor KTO’s formand kommenterer delforliget. 
 

 En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. 
 

 Protokollatteksterne som vedrører trivsel og en række andre emner, fx aftale om 
kontrolforanstaltninger. 

 
Ved næste politiske forhandling den 15. februar 2008 vil temaet være løn. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Jørgen Holst 
 

Sagsnr.: 1217.4 
 JH/jb 

Direkte tlf.nr.: 3347 0611 
8. februar 2008 











































































  

  
 

KTO er forhandlingsfællesskabet for ansatte i regioner og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i forhandlinger 

om generelle løn- og ansættelsesvilkår for regionalt og kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 48 medlemsorganisatio-

ner. KTO repræsenterer ca. 525.000 ansatte i regioner og kommuner. 
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8. februar 2008 
 

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

 

Forbedring af de ansattes trivsel og sundhed 
 

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

på det kommunale arbejdsmarked. Temaerne for den fjerde forhandling var som planlagt 

trivsel og sundhed for de ansatte. 

 

Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen udtaler: 

 

”I dag har vi indgået en aftale med KL om medarbejderens trivsel og sundhed på de 

kommunale arbejdspladser. 

 

Aftalen indebærer bl.a.: 

 

- at der lokalt i MED/SU skal aftales og efterfølgende tilbydes de ansatte konkrete 

sundhedsfremmeinitiativer, fx fysioterapi og massage, 

- at der mindst hvert 3. år skal gennemføres en måling af medarbejdernes tilfreds-

hed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø, 

- at medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværssamtale 

med nærmeste leder, hvor fokus er fastholdelse. 

 

Aftalen om trivsel og sundhed viser, at vi sammen med arbejdsgiverne kan bidrage til løs-

ning af problemstillinger, hvor KL og KTO har en fælles interesse; nemlig at fremme triv-

sel og sundhed, og hermed nedbringelse af sygefraværet blandt de ansatte i kommunerne. 

 

Resultatet af dagens forhandling betyder, at vi er kommet tættere på et forlig, men det vil 

først vise sig på næste fredag om vi når et samlet KTO-forlig, når vi skal forhandle de helt 

afgørende KTO-krav om lønstigninger til alle ansatte.” 

 

 

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

http://www.kto.dk/


Delforlig på KL-området - 8. februar 2008

• Aftale om trivsel og sundhed

• Andre emner



Aftale om trivsel og sundhed

• Fokus på:
Sundhedsfremme
Trivselsmåling
Sygefravær og fastholdelse
Indsats mod vold, mobning og chikane

• Herunder opfølgning på 3-partsaftalerne

KTO/Delforlig-KL/8.2.2008

Side 2



Sundhedsfremme

• MED/SU skal aftale retningslinjer om 
sundhedsfremme

• Retningslinjerne skal indeholde konkrete 
initiativer om sundhedsfremme – fx tilbud 
om fysioterapi og massage

• Undersøgelse om hvordan OK-parterne 
kan understøtte etableringen af sundheds-
fremmeordninger i kommunerne

KTO/Delforlig-KL/8.2.2008

Side 3



Trivselsmåling

• Trivselsmåling i kommunen mindst hvert 3. år

• MED/SU aftaler retningslinjer for opfølgning på 
målinger

KTO/Delforlig-KL/8.2.2008

Side 4



Sygefravær og fastholdelse

• Ret til en sygefraværssamtale for ansatte med længerevarende 
sygefravær

• Formål er at få den sygemeldte hurtigere tilbage og fastholdt i 
job

• Hvis arbejdet ikke kan genoptages på normale vilkår aftales en 
handleplan for det fremadrettede forløb

• En institutionsbaseret sygefraværsstatistik fremlægges årligt på 
arbejdspladsen

• MED/SU aftaler retningslinjer om sygefraværssamtaler samt for 
fremlæggelse og opfølgning på sygefravær på arbejdspladser

KTO/Delforlig-KL/8.2.2008

Side 5



Indsats mod vold, mobning og chikane

• MED/SU aftaler retningslinjer for arbejdspladsens 
indsats mod vold, mobning og chikane

• Gælder også vold mv. fra 3. person, dvs. fra klienter, 
borgere, patienter og elever

• Indsats i forhold til den forulempende og støtte til den 
skadelidte

• Implementering af den europæiske aftale om vold og 
chikane

KTO/Delforlig-KL/8.2.2008

Side 6



Andre emner - Aftale om kontrolforanstaltninger

• Arbejdsgiver skal senest 6 uger forud for iværksættelse 
af nye kontrolforanstaltninger orientere de ansatte

• Kontrolforanstaltninger omfatter fx 
alkoholtest og urinprøver 
overvågning af ansatte, hvor overvågning sker via 
anvendelse af digitale arbejdsredskaber mv.

• Ved tvingende driftsmæssige grunde m.v. informeres 
de ansatte snarest muligt efter iværksættelse

KTO/Delforlig-KL/8.2.2008

Side 7



Andre emner - Personalepolitiske aktiviteter

• 3 særlige indsatsområder

Trivsel

Rekruttering

Medindflydelse på eget arbejde

KTO/Delforlig-KL/8.2.2008

Side 8
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