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Uklog løsning 
 

 

Ved offentliggørelsen af dagens økonomiaftale med KL og ved regeringens effektiviseringsplan, som 

kom for 14 dage siden, taler finansminister Lars Løkke Rasmussen om de kloge løsningers tid. Øget 

rekrutteringsbehov og lav vækst i kommuner og regioner skal løses uden at der slås flere stillinger op, 

eller at medarbejderne skal løbe stærkere. 

 

Anders Bondo Christensen, formand for KTO, udtaler: ”De meget stramme økonomiaftaler om 

regionernes og især kommunerne økonomi er øjensynligt regeringens umiddelbare løsning. Men jeg 

synes bestemt ikke, at der er tale om en klog løsning for et arbejdsmarked, som virkelig har brug for at 

rekruttere og fastholde medarbejdere. Jeg frygter, at økonomiaftalerne får negativ betydning for 

medarbejderne i kommuner og regioner.  

 

Det gode afsæt for at skabe nogle bedre og mere attraktive arbejdspladser, som vi aftalte ved OK-08, 

er i fare for at blive undermineret. Resultatet kan nemt blive mange skuffede medarbejdere, som skal 

være mere end normalt hårdhudede, hvis det ikke skal påvirke deres arbejdsindsats negativt”.  

 

Velfærden til borgerne skal ifølge økonomiaftalerne delvis finansieres gennem en række 

effektiviseringstiltag. I økonomiaftalerne er der aftalt effektiviseringskrav på 1 ¼ mia. kr. i 2009. 

 

Anders Bondo Christensen udtaler: ”Det er svært at modsætte sig regeringens overordnede idé om at 

udnytte ressourcerne bedst muligt til finansiering af den kommunale og regionale service i 2009. Det 

mål forfølger medarbejderne i kommuner og regioner dagligt. Men de veje, som regeringen anviser til 

et effektiviseringspotentiale på 1 ¼ mia. kr., bekymrer mig. For det er for hovedpartens vedkommende 

kendte veje, hvor en stor del af potentialet allerede er høstet.” 

 

Derudover er et af regeringens højt profilerede effektiviseringstiltag en nedbringelse af sygefraværet. 

 

”Jeg er helt enig i, at nedbringelse af sygefraværet både vil være til gavn for medarbejdernes helbred 

og trivsel og til gavn for økonomien i den offentlige sektor. Men tingene skal gøres i den rigtige 

rækkefølge. Startes processen med et effektiviseringskrav kan resultatet i stedet blive øget stress på de 

kommunale og regionale arbejdspladser. Dermed opnår regeringen det stik modsatte af det tilsigtede. 

Med effektiviseringskravet i form af nedbringelse af sygefraværet i økonomiaftaler har regeringen 

høstet før de har sået, det er sjældent en klog løsning”, slutter Anders Bondo Christensen. 
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