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Kommunalreform: Personalet stadig ikke tilgodeset  
 
Regeringens forslag til ændringer af skatteloven i forbindelse med kommunalreformen 
tager ikke tilstrækkeligt hånd om personalets forhold.  
 
Det er budskabet, efter at KTO – Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte – i 
dag har haft foretræde for Folketingets skatteudvalg. 
 
„Lovforslaget på skatteområdet vil være retningsgivende for personalets vilkår også på 
de øvrige områder, der flyttes rundt mellem stat, de nye regioner og kommunerne,” siger 
Dennis Kristensen, formand for KTO, og fortsætter: 
 
„Lovforslaget giver ikke tilstrækkelig garanti for videreførelse af de ansattes nuværende 
ansættelsesvilkår, og er derfor ikke i overensstemmelse med statsministerens udmelding 
om, at regeringen lægger afgørende vægt på tryghed for de ansatte i den gigantiske 
omstillingsproces, som kommunalreformen udgør.” 
 
„Det er ganske enkelt ikke nok, at Folketinget læner sig op ad virksomhedsover-
dragelsesloven. Loven sikrer kun de ansatte i en kort periode, hvorefter arbejdsgiverne 
kan frigøre sig fra forpligtelserne overfor de overførte medarbejdere,” fastslår Dennis 
Kristensen. 
 
„Kommunalreformen vil føre til, at mange ansatte får et udvidet ansættelsesområde,” 
siger Gorm Leschly, næstformand for KTO. 
 
„Den foreslåede udvidelse af skattemedarbejdernes ansættelsesområde er alt for 
omfattende, og lægger op til, at især tjenestemænd skal tåle en ganske betydelig 
geografisk udvidelse af det område, inden for hvilket den enkelte ansatte vil kunne 
placeres. Det er simpelthen ikke acceptabelt,” siger Gorm Leschley. 
 
„Vi er tilfredse med, at regeringen har meldt ud, at de ansatte følger med opgaven, når 
denne overflyttes til en ny arbejdsgiver,” siger Anders Bondo Christensen, næstformand i 
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KTO og understreger så: „Men lovforslaget er ikke klart nok, når det handler om, 
hvordan denne overflytning skal foregå.” 
 
„Det handler om den helt grundlæggende tryghed under forandringerne og om at få viden 
og information i god tid. I lovforslaget ser det ud til, at skattemedarbejdere vil kunne 
risikere først at vide, hvor deres fremtidige arbejdsplads ligger, i maj 2005, og dermed 
umiddelbart inden overførelsen af skatteområdet træder i kraft 1. juli 2005,” siger Anders 
Bondo Christensen. 
 
 
 
Yderligere oplysninger:   

KTO-formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81. 
 KTO’s næstformand Anders Bondo Christensen, telefon 21 64 62 93. 
 KTO’s næstformand Gorm Leschly, telefon 40 38 13 76. 
 


