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KTO er forhandlingsfællesskabet for alle ansatte i amter og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i forhandlin-
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KTO har i dag modtaget regeringens moderniseringsprogram ” Med borgerne ved roret”. 
Moderniseringsprogrammet er regeringens bud på rammen for de kommende års fornyel-
ser af den offentlige sektor. 
 
I den anledning udtaler Connie Kruckow, næstformand i KTO: 
 
”Jeg er godt tilfreds med, at Finansministeren har inviteret KTO til dialog og samarbejde 
om moderniseringsprogrammet, og jeg er enig med Finansministeren i, at udviklingen og 
fornyelsen af den offentlige sektor kun kan ske ved en reel inddragelse af de faglige orga-
nisationer. 
 
Mit første indtryk af moderniseringsprogrammet er, at det er formuleret i så generelle 
vendinger, at det er uklart, hvad det konkret er, regeringen ønsker at gøre. 
 
Det er også indtrykket, at regeringen har skruet op for det ideologiske og liberale grund-
syn om frit valg, konkurrence og måling af omkostningerne, som vejen frem for fornyel-
sen af den offentlige sektor. Det er der ikke så meget nyt i, men det kan i høj grad diskute-
res, om det er løsningen. 
 
Det, der generer mig mest, er imidlertid mistænkeliggørelsen af overenskomstsystemet, 
hvor det hævdes, at reglerne hæmmer mulighederne for at levere god service til borgerne. 
Det virker som om, at regeringen ikke har fulgt med i de markante ændringer, der faktisk 
er sket i de senere år, men der skal åbenbart meget til at aflive myten. 
 
Bl.a. har 100-dagesudvalget på sygehusområdet dokumenteret, at de gældende arbejds-
tidsregler ikke er en hindring for fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen på sygehusene. 
Hertil kommer, at rigtig mange aftaler i de senere år er indgået som rammeaftaler, netop 
med henblik på at tage hensyn til forskellighederne på de (amts)kommunale arbejdsplad-
ser.” 
 
 
 
 

ger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 65 medlemsorganisationer. KTO 
repræsenterer ca. 640.000 ansatte i amter og kommuner. 
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