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KTO: Positivt signal fra amterne 
 
Landets amter har en langt mere positiv tilgang til danmarkshistoriens største 
personaleprojekt – den kommende kommunalreform – end landets kommuner. 
 
„Det må være konklusionen efter at KL har holdt sit delegeretmøde og 
Amtsrådsforeningen har afholdt sin generalforsamling. I dag på amtsrådsforeningens 
generalforsamling var der både pæne ord og en anerkendelse af medarbejdernes indsats. 
Jeg er meget tilfreds med den tilkendegivelse, der ligger i formanden Kristian 
Ebbensgaards ord om, at medarbejderne er amternes vigtigste aktiv – og at det bør 
afspejle sig i den meget omfangsrige proces, der nu følger med strukturreformen,” siger 
formanden for KTO Dennis Kristensen. 
 
„KL burde naturligvis være nået frem til en lignende konklusion – men de kommunalt 
ansatte blev stort set forbigået med larmende tavshed på KL’s delegeretmøde. Det er 
næppe det, der befordrer medarbejdernes engagement, dynamik om omstillingsparathed i 
den strukturreform, der vil vende op og ned på det kommunale danmarkskort,” mener 
Dennis Kristensen. 
 
„Jeg tror, vi kan bruge amternes udmelding i dag konstruktivt – så vi også kan få lavet de 
personalepolitiske aftaler, som er helt nødvendige for, at en kommende kommunalreform 
bliver vellykket,” siger Dennis Kristensen. 
 
KTO har foreslået, at der indgås en personalepolitisk aftale med både amter og 
kommuner, som dels sikrer medindflydelse i den kommende strukturproces og dels 
angiver rammerne for trygheden til de (amts) kommunalt ansatte. 
 
Yderligere oplysninger: KTO-formand Dennis Kristensen telefon 4018 4281 
 
 

forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 56 
medlemsorganisationer. KTO repræsenterer ca. 560.000 ansatte i amter og kommuner. 


