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

København skal igen til lommerne 
 
Arbejdsretten idømte mandag Københavns Kommune en bod på næsten 4 millioner kroner, 
som tilfalder tre forbund – FOA, Lærernes Centralorganisation og 3F. Kommunen blev dømt 
for det omfattende rod i kommunens lønudbetaling, som har stået på siden sidste sommer. 
 
Udover rodet i lønudbetalingerne har kommunen endnu ikke udbetalt de overenskomstaftalte 
lønforhøjelser pr. 1. april 2005. De aftalte lønforhøjelser indebærer, at alle ansatte i 
kommunen skal stige et løntrin fra dette tidspunkt. 
 
Forhandlingssamarbejdet KTO, der aftalte lønforhøjelserne som en del af forårets 
overenskomstforlig, har derfor taget skridt til at indlede en sag mod kommunen om 
overenskomstbrud med krav om bod. 
 
På et mæglingsmøde i sagen i dag har KTO og Københavns Kommune indgået forlig om 
betaling af en frivillig bod for den manglende lønregulering. Boden følger principperne i 
Arbejdsrettens dom og udgør 10 procent af det beløb, som kommunen rettelig skulle have 
forhøjet alle ansattes løn med svarende til et månedligt bodsbeløb på 1,75 millioner kroner. 
 
Kommunen forventer at kunne udbetale lønstigningerne med lønnen for august. Den frivillige 
bod skal derfor betales for månederne april, maj, juni og juli.  
 
Samlet udgør den frivillige bod 5,22 millioner kroner. 
 
„Jeg synes, at det er fornuftigt af kommunen at erkende, at man ligeså godt frivilligt kan 
betale boden frem for at vi skal føre en langvarig sag for at nå frem til præcist det samme 
resultat,” siger Dennis Kristensen, formand for KTO. 
 
„Der er tale om et klokkeklart brud på overenskomstforliget, når Københavns Kommune i 
modsætning til landets øvrige kommuner og amter ikke har forhøjet de ansattes lønninger 
med det aftalte løntrin. Jeg ærgrer mig over, at de ansatte, som i forvejen har været udsat for 
et helt urimeligt kaos i lønanvisningen, oven i alle disse genvordigheder så heller ikke fik de 
lønforhøjelser, som kommunen havde et halvt år til at forberede sig på at udbetale. Det er 
simpelthen ikke godt nok,” siger Dennis Kristensen og fortsætter: 
 
„Jeg håber, at kommunen er i stand til at udbetale lønforhøjelserne med lønnen for august. 
Sker det ikke vil vi være nødsaget til at kræve en skærpet månedlig bod på det dobbelte af det 
nu aftalte.” 
 
Forliget skal nu godkendes af Københavns Borgerrepræsentation og KTO’s forhandlings-
udvalg. 
 
Yderligere information: KTO-formand Dennis Kristensen, 40 18 42 81 


