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Offentligt ansatte er tilfredse med deres job 
Men det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres 

 
Ansatte i kommuner og amter er tilfredse og engagerede medarbejdere. Det viser en ny 
Gallupundersøgelse, der bliver offentliggjort på Den Personalepolitiske Messe i Bella Center i 
dag  
 
65% af de ansatte i kommuner og amter er enten meget tilfredse eller tilfredse med at være ansat 
dér, hvor de arbejder. Det viser en ny meningsmåling foretaget af Gallup for Det Personalepolitiske 
Forum. Engagementet er også i top. Gallups analyse placerer ansatte i kommuner og  amter i den 
bedste tredjedel hvad angår engagement, hvis man sammenligner med gennemsnittet for et stort 
antal tilsvarende undersøgelser på arbejdspladser i Nordeuropa.   
 
Undersøgelsen peger dog også på, at der er plads til forbedringer – især i forhold til det psykiske 
arbejdsmiljø, mulighederne for at levere en god service og kvalitet og lederens evne til at håndtere 
konflikter.   
 
Undersøgelsen offentliggøres i forbindelse med Den Personalepolitiske Messe 2006 arrangeret af 
Det Personalepolitiske Forum – et debatforum bestående af politikere fra parterne på det 
(amts)kommunale område. Mere end 4.500 medarbejdere, ledere og politikere fra kommuner, amter 
og regioner deltager på messen. Her vil de blive mødt af et overflødighedshorn af personalepolitiske 
arrangementer. Paneldebatter, workshops, foredrag, underholdning og et stort standområde vil fylde 
Bella Center på den sidste dag i august.  
 
For kommentarer til undersøgelsen:  

- Formand for Det Personalepolitiske Forum, borgmester Mads Lebech, tlf.  20949046 
- Næstformand for Det Personalepolitiske Forum, formand for Lærernes 

Centralorganisation, Anders Bondo Christensen, tlf. 2164 6293  
- Medlem af Det Personalepolitiske Forum, amtsborgmester Kristian Ebbensgaard, tlf. 

4013 4031 
 
Mads Lebech, Anders Bondo Christensen og Kristian Ebbensgaard vil den 31. august 2006 befinde 
sig i Bella Center. Der kan tages kontakt med dem ved henvendelse til vores pressesekretariat i 
Bella Center på dagen. 
 
Yderligere oplysninger: Pressemedarbejder Kim Andreasen, 22 14 91 04 eller e-mail: 
kia@regioner.dk 
 
Se mere om messen på www.messeweb.dk, hvor den personalepolitiske undersøgelse også er 
tilgængelig.  
 
Fakta om Det Personalepolitiske Forum 
Det Personalepolitiske Forum er et debatforum nedsat af aftaleparterne på det (amts)kommunale 
område – KL, Amtsrådsforeningen/Danske Regioner, Københavns Kommune, Frederiksberg 
Kommune og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). 
 
Sundhedskartellet medfinansierer og indgår i forberedelserne og afviklingen af Den 
Personalepolitiske Messe 2006.  


