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

Økonomiaftale med alt for lave lønskøn for den offentlige sektor 
 
 
Regeringen er i øjeblikket i fuld gang med at forhandle amternes og kommunernes 
økonomi for 2005 med KL og Amtsrådsforeningen. I disse forhandlinger aftales bl.a., 
hvilken stigningstakt, der indgår i opregningen af lønbudgetterne i amter og kommuner. 
 
Regeringen lægger op til, at de offentlige ansatte kan se frem til 2,7 % i lønstigning næste 
år, mens de ansatte i den private sektor kan se frem til 3,8 %. 
 
Kommer regeringens lønskøn på 2,7 % til at ligge til grund for opregningen af 
lønbudgetterne i amter og kommuner viser erfaringerne, at de kommunale 
arbejdsgiverparter – KL og Amtsrådsforeningen – ikke i overenskomstforhandlingerne vil 
rykke sig nævneværdigt fra de forudsætninger, de har aftalt med regeringen. 
 
I den anledning udtaler KTO’s formand, Dennis Kristensen: 
 
”Nu er overenskomstforhandlingerne for 2005 for ansatte i amter og kommuner endnu 
ikke begyndt, men hvis regeringens lønskøn på 2,7 % kommer til at indgå i regeringens 
aftale med KL og Amtsrådsforeningen om amternes og kommunernes økonomi for 2005, 
vil det næsten umuliggøre et forhandlingsresultat.  
 
Hvordan skal vi kunne fortælle vores medlemmer, at de skal nøjes med 2,7 %, når de 
ansatte i den private sektor får 3,8 % ? 
 
Sporene skræmmer fra overenskomstforhandlingerne i 2002. Der tog vi hensyn til de 
dengang også snævre rammer i økonomiaftalerne. Konsekvensen af dette hensyn blev, at 
vi har haft en meget skæv lønudvikling i den forløbne overenskomstperiode. En anden 
konsekvens blev, at reguleringsordningen, som alene samler op på 80 % af forskellen i 
lønudviklingen mellem det offentlige og private, har udgjort en meget stor del af de 
samlede lønstigninger i amter og kommuner. Dette tåler ikke en gentagelse.  
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Med regeringens lønskøn for 2005 lægger regeringen op til en gentagelse. Jeg skal stærkt 
fraråde KL og Amtsrådsforeningen at indgå en aftale med regeringen på et grundlag, som 
vil gøre det meget svært at lande de forestående overenskomstforhandlinger. 
 
Trygge og motiverede medarbejdere i amter og kommuner er en forudsætning for en 
succesfuld gennemførelse af en kommende strukturreform. Med det lønskøn regeringen 
har lagt op til, ser det ud til, at belønningen for det kæmpe arbejde, som ansatte i 
kommuner og amter skal lægge i at gennemføre en strukturreform, så brugerne oplever 
reformen som en fordel, er mindre i løn. Jeg tror ikke på den opskrift. En kommende 
reform skal ikke betales af medarbejderne. Den må regeringen selv betale”, slutter KTO’s 
formand Dennis Kristensen. 
 
 
Yderligere kommentarer: KTO-formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81. 
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