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PRESSEMEDDELELSE
Rigtig dårlig start for kommunalreformen
Det viser sig nu, at de forudsætninger, som indgik i økonomiaftalerne for 2006 mellem regeringen og
KL om, hvad kommunalreformen ville komme til at koste, ikke holder stik.
Det er nu helt åbenbart, hvor der er gjort status i kommunerne efter genåbning af deres budgetter for
2006.
Statsministeren har både på Folketingets talerstol og overfor de ansatte præciseret, at gennemførelsen
af kommunalreformen ikke er et besparelsesprojekt. Meningen med reformen har tværtimod været at
skabe mere og bedre velfærd og service.
KL har forud for mødet med finansministeren i starten af den kommende uge tilkendegivet, at det
kommer til at betyde fyringer, hvis finansministeren skærer i bloktilskuddet med 600-800 mio. kr.
svarende til de resterende budgetoverskridelser.
Det er de ansatte – og borgerne – i kommunerne, som kommer til at betale for den fejlagtige
forudsætning.
I den anledning udtaler formanden for KTO Dennis Kristensen:
”Fyring af ansatte i kommunerne er den dårligst tænkelige start på kommunalreformen. De ansatte i
amter og kommuner har lagt et enormt engagement i at få kommunalreformen godt fra start. Med det
signal finansministeren nu er på vej til at sende, får de ansatte en spand koldt vand i hovedet som tak.
Finansministeren må acceptere, at forudsætningen om, hvad kommunalreformen skulle koste i 2006 er
urealistisk, og dermed acceptere en mindre budgetoverskridelse.
Ellers bliver det nærmest umuligt at indfri intentionerne i den anbefaling, regeringen selv som led i
aftalen med Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre har udsendt til kommunerne om at aftale
retningslinier for tryghedsskabende initiativer for de ansatte.
Realiteten er, at de effektiviseringer, der følger af reformen skabt af for eksempel færre rådhuse først
er besparelser, som kan høstes på sigt.
Finansministeren og regeringens støtteparti - Dansk Folkeparti - bør forstå, at fusioner og så store
omlægninger som kommunalreformen koster.”

Yderligere oplysninger:
KTO’s formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81.

KTO er forhandlingsfællesskabet for ansatte i amter og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i forhandlinger om
generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 51 medlemsorganisationer. KTO
repræsenterer ca. 560.000 ansatte i amter og kommuner.

