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 Den 7. januar 2005 
 
 

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

Strukturreformen: Ret til medindflydelse er sikret 
 
 
Strukturreformen indebærer en række vidtgående ændringer og konsekvenser for arbejds- 
og personaleforhold i kommuner og amter, som de eksisterende samarbejdsregler ikke 
tager højde for. 
 
Derfor har KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere i dag indgået en supplerende sam-
arbejdsaftale, som tilpasser samarbejdssystemerne i hele omstillingsprocessen frem til den 
1. januar 2007, hvor strukturreformen træder i kraft. Aftalen sikrer også, at tillidsrepræ-
sentanternes vilkår for deltagelse i møder forbedres i perioden frem til reformen træder i 
kraft. 
 
I denne anledning udtaler KTO’s formand Dennis Kristensen 
 
”Jeg er meget tilfredshed med, at vi ved dagens overenskomstforhandlinger, sammen med 
arbejdsgiverne nu har fastlagt rammerne for samarbejdet mellem ledere og tillidsrepræ-
sentanter i perioden frem til strukturreformen træder i kraft. 
 
Den nye aftale sikrer, at der skal etableres midlertidige tværgående hovedsamarbejdsud-
valg på tværs af kommuner og på tværs af amter 
 
Aftalen sikrer, at de ansatte har ret til at blive inddraget og informeret om alle forhold 
vedr. strukturreformen samt drøfte budgettet for de nye kommuner og regioner. 
 
Og netop personalets aktive medvirken er en forudsætning for, at reformen bliver til no-
get.” 
 
Ved dagens forhandlinger mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO blev der 
også indgået delforlig om et par mindre emner i forbindelse med overenskomstfornyelsen 
2005. 
 
Yderligere oplysninger:  KTO-formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81. 


