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8. februar 2008 
 

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

 

Forbedring af de ansattes trivsel og sundhed 
 

KL og KTO har i dag holdt det fjerde politiske forhandlingsmøde om en ny overenskomst 

på det kommunale arbejdsmarked. Temaerne for den fjerde forhandling var som planlagt 

trivsel og sundhed for de ansatte. 

 

Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen udtaler: 

 

”I dag har vi indgået en aftale med KL om medarbejderens trivsel og sundhed på de 

kommunale arbejdspladser. 

 

Aftalen indebærer bl.a.: 

 

- at der lokalt i MED/SU skal aftales og efterfølgende tilbydes de ansatte konkrete 

sundhedsfremmeinitiativer, fx fysioterapi og massage, 

- at der mindst hvert 3. år skal gennemføres en måling af medarbejdernes tilfreds-

hed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø, 

- at medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværssamtale 

med nærmeste leder, hvor fokus er fastholdelse. 

 

Aftalen om trivsel og sundhed viser, at vi sammen med arbejdsgiverne kan bidrage til løs-

ning af problemstillinger, hvor KL og KTO har en fælles interesse; nemlig at fremme triv-

sel og sundhed, og hermed nedbringelse af sygefraværet blandt de ansatte i kommunerne. 

 

Resultatet af dagens forhandling betyder, at vi er kommet tættere på et forlig, men det vil 

først vise sig på næste fredag om vi når et samlet KTO-forlig, når vi skal forhandle de helt 

afgørende KTO-krav om lønstigninger til alle ansatte.” 

 

 

Yderligere oplysninger:  
KTO’s formand, Anders Bondo Christensen, Tlf. 2164 6293 

http://www.kto.dk/

