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Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation er samarbejds- og forhandlingsorganisation for samtlige de 
faglige organisationer i Københavns Kommune med tilsammen 46.000 medlemmer ansat i kommunen. 

PRESSEMEDDELELSE

UD MED ACCENTURE 

De ansatte i Københavns Kommune har totalt mistet tilliden til det private firma, der 
står for lønudbetalingen 
”Vi har absolut ingen tiltro til Accenture”, siger Jan Trojaborg, der er formand for de køben-
havnske lønmodtagerorganisationer, KFF. ”De har ikke ryddet op i mange måneders fejl, de 
bliver ved med at begå nye fejl, og senest kan vi med stor overraskelse konstatere, at de ikke 
holder deres aftale med overborgmester Lars Engberg”, fastslår Jan Trojaborg. 

KFF havde et godt møde med Lars Engberg og ledende embedsmænd 20. december 2004. 
Overborgmesteren tog situationen meget alvorligt og indgik efterfølgende en række aftaler 
med Accenture om udbetaling af à contobeløb, håndtering af de fejlslagne ferietræk mv. 
”Nu har vi mistet enhver tiltro til, at Accenture vil kunne håndtere lønanvisningen i kommu-
nen. Det er rystende at Accenture ikke engang er i stand til at overholde de simpleste aftaler 
med arbejdsgiveren, og det må få overborgmesteren og økonomiudvalget til at vise øjeblikke-
lig handlekraft”, udtaler Jan Trojaborg. 

Firmaet, Accenture, der er ansvarlig for et halvt års totalt lønkaos for Københavns Kommunes 
46.000 ansatte, evner fortsat i januar ikke at håndtere lønudbetalingerne på en acceptabel må-
de. Efter en beskeden fremgang i oktober og november har kaos nået nye højder blandt andet 
ved uvarslede ferietræk i december.  

Det betød i julemåneden, at 4 - 5.000 ansatte fik trukket mellem 2.000 og 12.000 kroner. Den 
anvendte fremgangsmåde er at sammenligne med ekspropriation i lønnen. 

De seneste fejl sker oveni den lange række af uløste og nye fejl i lønudbetalingerne: 
1) Fejludbetalingerne gennem 6 måneder er endnu ikke rettet. 
2) De manglende udbetalinger af fx lokalt forhandlede tillæg er endnu ikke i orden 
3) Pensionsindbetalingerne for de mange overenskomstansatte er et stort rod 
4) Årsopgørelserne til skattevæsenet når efter alt at dømme ikke at blive bragt i orden 
5) De samlede lønopgørelser til brug på nationalt plan − blandt andet under de igangværende 

overenskomstforhandlinger − mangler totalt 
6) Nye fejltyper opstår hele tiden. 

De ansattes talerør − Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, KFF − an-
befaler derfor, at Københavns Kommune hurtigst muligt finder en ny leverandør. Selv 
om det vil give problemer - hvor der evt. kan gå flere måneder inden en ny leverandør kan 
levere korrekt løn - er organisationerne indstillet på dette. 
 
Yderligere informationer kan fås hos formand Jan Trojaborg, tlf. 2326 9442 eller 3329 7806, 
hos næstformand Britt Petersen, tlf. 3094 8131 hos næstformand Jan Bøje, tlf.: 3366 3423 
eller hos KFF’s sekretær Allan Hauge Nielsen, tlf. 3347 0615. 


