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 11. april 2005 
 

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

Alle KTO’s medlemsorganisationer siger ja til KTO-forliget 
 
KTO’s bestyrelse har den 11. april 2005 godkendt KTO-forliget. 
 
Samtlige KTO’s 52 medlemsorganisationer har sagt ja til KTO-forliget og hovedparten 
med en markant andel af ja-stemmer. 
 
I den anledning udtaler KTO’s formand Dennis Kristensen følgende: 
 
”Jeg er glad for den meget store og positive opbakning til KTO-forliget og organisatio-
nernes egen resultater. Jeg ser opbakningen som et klart udtryk for at vi har ramt plet, 
når vi denne gang greb forhandlingerne anderledes an og gav mulighed for at skræddersy 
bl.a. lønsystemet i forhold til de enkelte personalegruppers særlige ønsker.  
 
Vi har med forhandlingsmodellen nu fået gjort op med en lang række af de elementer i det 
gamle lønsystem, som ikke fungerede efter hensigten, og vi har i KTO-fællesskabet derfor 
kunnet koncentrere vores kræfter om de fælles ønsker og krav, der bl.a. resulterede i: 
 

• at alle ansatte som minimum er sikret reallønnen i overenskomstperiode,  
• etablering af obligatoriske barselsfonde, 
• fuld pensionsdækning under barselsorlov, og 
• løngaranti i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen. 

 
Det entydige resultat giver ro om overenskomsterne, og det er der også brug for nu, hvor 
kommunalreformen vil medføre såvel store ændringer i vilkårene for de ansatte i amter og 
kommuner, som kræve et meget stort engagement for at kunne blive en succes”. 
 
Yderligere oplysninger:   

KTO-formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81. 

http://www.kto.dk/
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