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KTO-protest over økonomiaftale 
 
Kommuner og amter har med deres nye økonomiaftale med regeringen vanskeliggjort de 
kommende overenskomstforhandlinger på det kommunale område i en grad, så det i dag 
er sværere end nogensinde at se omridset af et kommende overenskomstforlig til foråret. 
 
KTO’s forhandlingsudvalg har i dag sendt et brev til de kommunale arbejdsgivere, hvor 
forhandlingsudvalget gør opmærksom på, at det lønskøn, som økonomiforhandlingerne er 
baseret på, skal forhøjes. 
 
I økonomiaftalen mellem regeringen og de kommunale parter er det forudsat, at de kom-
munale lønninger stiger 2,75 procent i 2005, mens de privatansattes lønninger skønnes at 
stige 3,8 procent.  
 
”Denne forskel er både uforståelig og urimelig,” siger KTO’s formand Dennis 
Kristensen. 
 
”Der er grænser for, hvor skævt og hvor lidt de kommunalt ansatte kan aflønnes – især i 
en periode, hvor kommunalreformen vil stille meget store krav til omstilling og 
fleksibilitet,” mener Dennis Kristensen. 
 
”Det er uforståeligt, at både regeringen og de kommunale arbejdsgivere kan antage, at så 
små lønstigninger kan danne grundlag for både den kommunale økonomi og for den 
omstillingsproces, der nu skal følge kommunalreformen. Det hænger ikke sammen, hvis 
man har en antagelse om, at kommunalt ansatte skal have en 2. rangs lønudvikling. 
Derfor er det også vores pligt – i god tid inden vi når til overenskomstforhandlingerne - at 
fortælle, at den går ikke”, siger Dennis Kristensen. 
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