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KTO er forhandlingsfællesskabet for alle ansatte i amter og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i 

 

et meget i 
perioden, så en reform kan være på sin plads. 

en skelnen mellem ”gode” og 
”dårlige” arbejdsgivere. Indsatsen skal fremover målrettes de dårlige arbejdsgivere, som stadig 

edning udtaler Dennis Kristensen, formand for KTO: ”Det er positivt, at regeringen og 
dens forligspartier mener, der nu skal gøres en særlig indsats over for ”dårlige” arbejdsgivere, 

un er at spørgsmål om 
”gode” eller ”dårlige” arbejdsgivere, men er en følge af de vilkår, som mange offentligt ansatte 

Hjælpen til den forebyggende indsats, som mange kommuner og amter er i gang med - og med god 

 

ggende indsats via BST i den offentlige sektor. Dermed bliver det de offentligt 
ansatte der kommer til at betale udbygningen,” mener Dennis Kristensen. 
 
”Jeg frygter, at mange kommuner og amter vil føle sig fristet til at melde sig ud af BST af 
kortsigtede økonomiske årsager. Dermed fjernes ikke alene grundlaget for BST’s fortsatte 
eksistens, men også en støtte til en hårdt tiltrængt forebyggende indsats” siger Dennis Kristensen. 

 
Yderligere oplysninger: KTO-formand Dennis Kristensen, telefon 4018 4281 
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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

Fra forebyggelse til brandslukning  
 

Folketinget har 20. april 2004 førstebehandlet forslaget til en ny arbejdsmiljøreform fra 
regeringen. Der er gået mere end 25 år siden arbejdsmiljølovens vedtagelse. Der er sk

 
I forslaget indgår bl.a. en ophævelse af BST-pligten for udvalgte brancher. Lovforslaget bygger på 
at Arbejdstilsynet fremover skal screene virksomhederne og lave 

skal have rådgivningspligt.  
 
I den anl

men forslaget vil antagelig kun have effekt i forhold til egentlige arbejdsulykker. 
 
”Og det er et problem idet bl.a. udbrændthed blandt socialrådgivere og plejepersonale, stress for 
bybuschauffører og bevægeapparatskader som følge af tunge løft ikke k

har i jobbet. Selv de bedste arbejdsgivere har i dag ikke løst disse problemer, og der er relativt 
små forskelle mellem de bedste og de dårligste arbejdsgivere i branchen. 
 

brug af rådgivning fra BST – risikerer med reformen at blive erstattet med et screeningsbesøg fra 
Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil næppe, på baggrund af en screening af maximalt halvanden 
times varighed, kunne gå ud med håndfaste krav om rådgivning.”  

”Regeringen har mere end rigeligt finansieret udgiften på 85 mio. pr år til ansættelse af 140 
medarbejdere i Arbejdstilsynet til screening og kontrol, ved at skære kompensationen på 131 mio. 
kr. til den foreby

forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 55 
medlemsorganisationer. KTO repræsenterer ca. 560.000 ansatte i amter og kommuner. 


