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

Kom så med den garanti! 
 
KTO har fået udarbejdet en undersøgelse om befolkningens holdning til, om der skal være 
en garanti for, at offentligt ansatte ikke går ned i løn eller bliver afskediget i forbindelse 
med kommunalreformen.   
 
Hovedresultaterne fra undersøgelsen er:  
 
Løngaranti 
 
Et klart flertal af den danske befolkning (63% af alle og 69% kvinder) mener, at der i 
lovgivningen skal være en garanti for, at ansatte i amter og kommuner ikke går ned i løn, 
som følge af kommunalreformen. 
 
Blandt alle partiers vælgere er der ja til en løngaranti. 
 
Ansættelsesgaranti 
 
Halvdelen af den kvindelige danske befolkning mener, at der også skal være en garanti i 
lovgivningen for, at der ikke sker afskedigelser af medarbejdere i amter og kommuner, 
som følge af kommunalreformen. For mændene er tallet 33%. 
 
Regeringens vælgere vil ikke udstikke en ansættelsesgaranti. Oppositionens vælgere vil 
godt. 
 
Blandt dem, der er skeptisk overfor at udstikke en ansættelsesgaranti, er det navnlig de 
højtuddannede og dem med højere indkomster. 
 
Undersøgelsen, der er udarbejdet af Gallup, findes på KTO’s hjemmeside (www.kto.dk). 
 
I den anledning udtaler KTO’s formand, Dennis Kristensen: 
 
”Det er godt, at et flertal i befolkningen støtter, at lovgivningen om kommunalreformen 
skal indeholde en garanti mod lønforringelser. En stor del af befolkningen støtter også, at 
der indføres en garanti mod afskedigelser. 
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Jeg har med stor tilfredshed i dag set, at Socialdemokratiets formand, Mogens Lykketoft, 
nu går ind for, at virksomhedsoverdragelsesloven skal udvides med 4 år. Det betyder, at 
den enkelte offentligt ansatte er sikret mod lønnedgang og forringelser i andre 
ansættelsesvilkår i 4 år efter kommunalreformen træder i kraft. Det er jeg meget tilfreds 
med. 
 
Nu mangler vi en udmelding fra Regeringen. Vil den også være med til at sikre de 
offentligt ansattes vilkår i en flerårig periode?  
 
Eller skal vi fortsat spises af med en 3 – 15 måneders garanti ?  
 
Det er konsekvensen, hvis Regeringen fortsat holder fast i, at den nuværende 
virksomhedsoverdragelseslov skal være den eneste garanti for de offentligt ansattes 
vilkår. 
 
Jeg håber regeringen vælger, at give de offentligt ansatte fair vilkår under den kommende 
kommunalreform og forlænger garantien.” 
 
Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til KTO-formand Dennis Kristensen, 
telefon 4018 4281 


