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KTO er forhandlingsfællesskabet for alle 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 64 

medlemsorganisationer. KTO repræsenterer ca. 640.000 ansatte i amter og kommuner. 

 Den 10. november 2003 
 

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

Medlemmerne i centrum - ved fælles optræden 
 
KTO's medlemsorganisationer og KTO's forhandlingsudvalg har i et stykke tid diskuteret, 
hvorledes overenskomstforhandlingerne med amter og kommuner kan afvikles i 
2004/2005. 
 
I forhandlingsudvalget har der været lagt op til et kompromis: 
 
Ideen er, at de enkelte medlemsorganisationer selv skal starte deres forhandlinger direkte 
med arbejdsgiverne i løbet af efteråret 2004. Det skal være muligt at forhandle et 
selvstændigt resultat hjem, der er målrettet de enkelte medlemsgrupper. Det skal fx være 
muligt at forhandle en lønmodel, der passer til de enkelte medlemsgrupper.  
 
Fra begyndelsen af 2005 skal fællesskabet, KTO, derefter forhandle enkelte udvalgte 
tværgående krav. Det vil først og fremmest dreje sig om generelle lønstigninger. Men det 
kan også vedrøre andre vitale tværgående krav. Ideen med disse forhandlinger er at 
fastholde den fælles styrke gennem fælles optræden. 
 
Dennis Kristensen udtaler: 
 
”Med den kompromismodel, der nu er fundet i KTO, sættes medlemmerne i centrum. Den 
enkelte organisation får langt større indflydelse og ansvar for overenskomstfornyelsen 
samtidig med, at vi fastholder den fælles styrke på lønmodtagersiden gennem fælles 
optræden på centrale områder. 
 
Dansk Sygeplejeråd - og en række mindre sundhedsorganisationer samlet i  
Sundhedskartellet - har i dag meddelt, at de vil trække sig ud af forhandlingsfællesskabet 
KTO, fordi de ikke har kunnet få opfyldt deres krav til en fremtidig forhandlingsstruktur.  
 
De krav, DSR har stillet, ville betyde, at det ikke giver nogen mening at have et 
forhandlingsfællesskab, det vil sige en reel nedlæggelse af KTO. Vores veje skilles der, 
hvor vi tror på, at vi i en atomiseret forhandlingskultur kan stå med en stærk opstilling 
overfor arbejdsgiverne.  
  
Jeg beklager sygeplejerskernes beslutning. Står vi samlet, står vi stærkere. Det mener 
sygeplejerskerne altså ikke - og det må det øvrige KTO tage til efterretning”. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til KTO’s formand, Dennis Kristensen, 
tlf.: 33 43 50 03, mobiltlf.: 40 18 42 81  


