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Attraktive arbejdspladser må ikke sættes over styr  
i økonomiforhandlingerne  

 
I anledning af de igangværende økonomiforhandlinger om kommunernes og regionernes økono-

mi, udtaler KTO’s formand, Anders Bondo Christensen: 

 

”Undersøgelser viser, at alt for mange ansatte i kommuner og regioner oplever, at rammerne for 

deres arbejde ikke er i orden. Det gælder de fysiske rammer i form af nedslidte bygninger, foræl-

dede hjælpemidler, mangel på tid og ikke mindst, at mange offentligt ansatte oplever, at de i alt 

for høj grad må gå på kompromis med kvaliteten for at nå deres arbejde. Sådanne rammer er ikke 

fremmende i en situation, hvor man samtidig gerne vil rekruttere flere ansatte. Det er derfor vig-

tigt, at der i de igangværende økonomiforhandlinger kommer fokus på kommuner og regioner 

som attraktive arbejdspladser. 

 

Ved overenskomstfornyelsen i 2008 fik vi sammen med de kommunale og regionale arbejdsgivere 

skabt et rigtigt godt grundlag for at tage fat på mange af de udfordringer, der er for at skabe me-

re attraktive arbejdspladser i kommunerne og regionerne. Det gjaldt fx aftaler om bedre trivsel og 

sundhed, bedre vilkår for kompetenceudvikling, bedre muligheder for at fastholde ældre medar-

bejdere samt en lang række andre forbedringer. De offentlige arbejdsgivere viste her mod og vilje 

til at finde fælles løsninger med det formål at skabe mere attraktive arbejdspladser og bedre vil-

kår for de ansatte. 

 

I øjeblikket drøftes de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne mellem forhandlere fra 

KL, Danske Regioner og Finansministeriet. Resultatet af disse forhandlinger er en afgørende 

forudsætning for de enkelte kommuners og regioners handlemuligheder, men har også stor betyd-

ning for medarbejdernes vilkår og deres mulighed for at levere ordentlig service og kvalitet. 

 

Kommunernes og regionernes økonomi har gennem de sidste mange år været meget stramt styret, 

og der er i de enkelte kommuner og sygehuse gennemført en lang række effektiviseringer. Det er 

sket i et omfang, så konsekvenserne nu meget tydeligt taler deres eget sprog. Der er brug for en 

offensiv investering i det offentlige, og der er brug for, at kommunerne og regionerne kompense-

res fuldt ud for de stigende udgifter til fx svage borgere, vedligeholdelse af bygninger og det øge-

de antal ledige. Hvis kommuner og regioner pålægges yderligere effektiviseringskrav betyder det, 

at de ansattes mulighed for at udføre et kvalificeret arbejde forringes yderligere, og dermed 

svækkes også rekrutteringsindsatsen. 

 

Ved overenskomstfornyelsen satte vi sammen med KL og Danske Regioner alle sejl til for at skabe 

mere attraktive rammer for de ansatte i kommunerne og regionerne. Jeg skal kraftigt appellere til 

forhandlerne om, at dette ikke sættes over styr i de igangværende økonomiforhandlinger”. 

 

Yderligere oplysninger KTO’s formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293 
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