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

 

Mere i løn vil være et hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne i 2008 

 
Kravene til overenskomstforhandlingerne, som starter op her i efteråret, udtages og udveksles med de 

kommunale og regionale arbejdsgivere i begyndelsen af oktober måned.  

 

Formanden for KTO, Dennis Kristensen udtaler: 

 

”Der er ikke nogen tvivl om, at højere løn vil stå som det absolutte hovedkrav. 

 

Lønnen til offentlige ansatte er lavere end i den private sektor, og står slet ikke mål med de opgaver og 

det ansvar, der i det daglige udføres af de ansatte rundt omkring på plejehjem, skoler, sygehuse, 

daginstitutioner osv. Og lønniveauet opfattes naturligt nok som en afspejling af den værdi og 

anerkendelse, som samfundet tillægger de offentlige ansattes arbejde.  

 

Politikere står i disse dage i kø for at lovprise den danske velfærdsmodel og de medarbejdere, der i 

dagligdagen sikrer, at der tages hånd om de ældre, de syge og at børnene får undervisning osv. Men 

her knækker kæden. Der er nemlig ikke sammenhæng mellem de politiske tilkendegivelser og det 

aktuelle lønniveau. 

 

Skal det være muligt i fremtiden at fastholde de ansatte og fortsat kunne rekruttere den nødvendige 

arbejdskraft, ja så kræver det en væsentlig forhøjelse af lønniveauet i den offentlige sektor. 

 

Det er derfor helt afgørende for de kommende overenskomstforhandlinger, at regeringen 

tilvejebringer kommunerne og regionerne det nødvendige økonomiske råderum, så offentlige 

arbejdspladser også er attraktive arbejdspladser i fremtiden.  

 

Regeringens stramme kurs i forhold til de kommunale og regionale budgetter gør det meget vanskeligt 

at opnå forhandlingsløsninger, som tilgodeser både de offentligt ansattes berettigede forventninger og 

de udmeldinger, som politikerne kommer med.   

 

Holdbare forhandlingsløsninger vil med de nuværende rammer forudsætte, at der skal findes 

tilsvarende besparelser på centrale velfærdsområder. Og vi vil ikke være med til at tage brugerne som 

gidsler i en berettiget kamp for at få hævet lønniveauet i den offentlige sektor. Og vi vil heller ikke 

være med til, at de offentligt ansatte skal slås indbyrdes om lønkronerne indenfor den nuværende 

ramme, sådan som regeringen og de offentlige arbejdsgivere pt. lægger op til.  

 

Er der politisk vilje til at udvide den økonomiske ramme, vil der ved overenskomstforhandlingerne 

kunne findes holdbare løsninger, som også tilgodeser særlige udfordringer på visse fagområder. 

Sådanne udfordringer håndterede vi med succes ved overenskomstforhandlingerne i 2005.” 

 

Yderligere oplysninger: KTO’s formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81 

http://www.kto.dk/

