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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 55 

medlemsorganisationer. KTO repræsenterer ca. 560.000 ansatte i amter og kommuner. 
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De ansatte bør sikres i en kommunalreform 
 
Regeringen er på rette vej, når det gælder de ansatte i en kommende kommunalreform, 
mener KTO, der er de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab, der dækker 560.000 
ansatte. 
 
”Jeg vil gerne kvittere for regeringens udspil, hvori det fremhæves, at medarbejderne i 
den offentlige sektor besidder de helt afgørende kompetencer i forhold til løsningen af 
velfærdsopgaverne i Danmark,” siger KTO-formand Dennis Kristensen. 
 
”Skal en kommunalreform blive vellykket, så kræver det, at medarbejdernes ressourcer og 
kompetencer udnyttes fuldt ud i en kommende omstillingsproces, og forudsætningen 
herfor er, at personalet har tryghed og sikkerhed i sin ansættelse og at man tilbydes 
indflydelse i omstillingsprocessen. Den nye kommunalreform vil blive danmarkshistoriens 
største personalepolitiske projekt – derfor er det meget afgørende, at tillid og tryghed 
bliver fundamentet for alle offentligt ansatte,” mener Dennis Kristensen. 
 
KTO er enig med regeringen i, at virksomhedsoverdragelsesloven bør gælde fuldt ud ved 
strukturomlægningen. Og KTO ser det som en styrke, hvis der vedtages et konkret og 
præcist lovgrundlag, der fastlægger de offentligt ansattes rettigheder og grundvilkår. 
 
”Jeg ser det også som et fornuftigt fundament for projektet, når regeringen foreslår, at 
alle de kommunalt ansatte, der berøres af strukturændringerne, følger med over til en ny 
myndighed,” siger Dennis Kristensen  
 
”Der vil komme masser af problemer – og pæne ord gør det ikke alene. Men regeringen 
har nu lagt et fornuftigt fundament, som de kommunale arbejdsgivere og KTO bør bygge 
oven på i form af en aftale, der omhandler tryghed og grundvilkår for omstillingen. KTO 
foreslår, at aftalen dækker en periode frem til to eller tre år efter, at reformen er trådt i 
kraft, så vi med fælles og god samvittighed kan sige, at tryghed er et hovedelement i 
reformen. Nu drejer det sig om at komme i arbejdstøjet,” siger Dennis Kristensen. 
 
 
Yderligere kommentarer: KTO-formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81. 


