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

 

Parterne kan klare ærterne selv! 
 

Overenskomstresultatet ved OK-08 er det flotteste i mange år, og sikrer de ansatte i 

kommuner og regioner en flot reallønsudvikling. Men den økonomiske krise har ført til en 

kraftig opbremsning af lønudviklingen i den private sektor.  

 

Som umiddelbar følge heraf indgik KTO sammen med KL og Danske Regioner ved 

juletid en aftale, som hindrede, at de ansatte i kommuner og regioner skulle sættes ned i 

løn pr. 1. oktober 2010. Det skyldes, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked 

følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked via den aftalte reguleringsordning. 

 

Aftalen indebar også, at der vil være en regning tilbage, som lønnmodtagerne skal betale 

ved OK-11.  Som følge af at lønudviklingen på det private arbejdsmarked er steget endnu 

mindre end forventede, er regningen blevet væsentlig højere end forudsat for bare nogle 

måneder siden. Foreløbige skøn tyder på, at regningen nu bliver i omegnen af 1,4 %. 

 

KTO’s formand Anders Bondo Christensen udtaler i den anledning: ”Den regning løber 

vi som ansvarlig part naturligvis ikke fra! Men det er klart, at regningen sammenholdt 

med den økonomiske krise gør de forestående overenskomstforhandlinger til en 

overordentlig svær opgave, hvor der praktisk talt ikke vil være frie midler at forhandle om 

det første år. En sådan situation kalder på utraditionelle overvejelser og løsninger.  

 

I KTO vil vi derfor sammen drøfte, hvordan vi kan håndtere denne udfordring, og vi vil se 

nærmere på, om løsningen skal være en slags aftalt udskydelse af forhandlingerne eller 

om overenskomsten skal være 1-årig, 2-årig eller noget helt tredje.  

 

Nogle journalister og eksperter har peget på et regeringsindgreb i form af en udskydelse 

af overenskomstforhandlingerne. Det skal dog stå helt krystalklart, at KTO ikke ønsker 

indblanding. Vi har før sammen med de kommunale og regionale arbejdsgiverparter 

håndteret vanskelige situationer, og det har jeg også en forventning om, at vi kan denne 

gang”. 

 

Yderligere oplysninger KTO’s formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293 
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