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KL og KTO har i dag holdt det første politiske forhandlingsmøde om en ny 
overenskomst på det kommunale arbejdsmarked. På mødet er man nået til 
enighed om en plan for det videre forløb i forhandlingerne. 
 
Det er på dagens møde aftalt, at parterne mødes fire gange i januar og fe-
bruar. Og det er programsat, hvad der skal drøftes ved hvert af de fire mø-
der.  
 
Processen indebærer, at KL og KTO stiler efter i januar og februar at indgå 
delforlig på en række områder, inden de generelle forhandlinger er afsluttet. 
Blandt de områder, hvor man sigter efter at indgå delforlig, kan nævnes: 
 
Den 11/1-08:  Ansættelsesvilkår (ferie, socialt kapitel m.v.) og vilkår for 

tillidsrepræsentanter m.v. 
Den 25/1-08:  Kompetenceudvikling, seniorinitiativer samt fravær af 

familiemæssige årsager 
Den 8/2-08:  Trivsel og tryghed 
  
Den afsluttende forhandling er planlagt til 15. februar 2008, hvor hovedte-
maet bliver løn. Der foreligger ikke et samlet forlig før der er fundet en 
tilfredsstillende forhandlingsløsning om alle emner. 
 
KL’s formand Mads Lebech og KTO’s formand Anders Bondo Christensen 
siger i en fælles udtalelse: 
  
- Vi har overstået de indledende tekniske afklaringer, og nu trækker vi for 
alvor i arbejdstøjet. Vi tror på forhandlingssystemet og på dets evne til at 
levere resultater. Vores mål er, endnu engang at finde frem til en fælles løs-
ning. Derfor planlægges forhandlingerne, så vi undervejs kan indgå delforlig 



 

vedrørende ikke-lønrelaterede emner. Forhandlingsplanen kan således med-
virke til at bringe os tættere på vores målsætning. Også selv om vi udmær-
ket er klar over, at det er nogle meget vanskelige forhandlinger, vi har foran 
os. 
 
 
Yderligere oplysninger i KTO:  
KTO’s formand, Anders Bondo Christensen, Tlf. 2164 6293 
 
 
Yderligere oplysninger i KL:  
Formand for KL’s løn- og personaleudvalg, Mads Lebech, Frederiksberg. 
Tlf. 38 21 20 30 
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