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

 

Aftaleretten er en forudsætning for attraktive arbejdspladser! 
 

KL har netop udsendt et debatoplæg om OK-11 med overskriften ”Fælles udfordringer – fæl-

les løsninger”. Debatoplægget skal drøftes på møder med bl.a. borgmestre i landets kommu-

ner og danner udgangspunkt for KL’s krav til OK-11. KTO udtager generelle overenskomst-

krav den 9. november 2010. 

 

”Jeg er enig med KL i, at den økonomiske situation ved OK-11 ser helt anderledes ud denne 

gang. Vi har som følge af den lave lønudvikling på det private arbejdsmarked også en regning 

liggende, som skal betales ved OK-11. Det løber vi naturligvis ikke fra. 

 

Vi står overfor en kolossal vigtig og fælles udfordring: At sikre en fortsat udvikling af attrak-

tive arbejdspladser i den kommunale sektor. Vi har derfor ikke brug for forslag, der provoke-

rer kommunernes medarbejdere – vores medlemmer. KL’s udspil skaber usikkerhed om afta-

leretten i forhold til lokal løndannelse og fastsættelsen af arbejdstiden. Jeg er nødt til at un-

derstrege, at aftaleretten ikke er en hindring for attraktive arbejdspladser, det er en forudsæt-

ning”, siger Anders Bondo Christensen, formand for KTO. 

 

Aftaleretten sikrer bl.a., at penge til lokal løn ikke anvendes vilkårligt, og at pengene rent fak-

tisk anvendes og ikke forsvinder ned i kommunekassen. Det sikrer også, at den enkelte ansatte 

ikke presses til en højere arbejdstid end de aftalte 37 timer om ugen. Arbejdsgiveren og til-

lidsrepræsentanten kan allerede i dag indgå lokale arbejdstidsaftaler, som giver mulighed for 

at tilpasse arbejdstidsreglerne til netop deres behov og ønsker. Det benytter mange kommuner 

sig allerede af.  

 

”Attraktive arbejdspladser handler bl.a. om at skabe udviklingsmuligheder, gode arbejdsmil-

jøforhold og gode vilkår i øvrigt. KL’s debatoplæg indeholder desværre kun få bud herpå. 

Her nytter det altså ikke, at KL anser kompetenceudvikling alene som et ledelsesanliggende - 

det er en fælles udfordring, som kræver fælles løsninger mellem arbejdsgiverne og organisa-

tionerne. 

 

Jeg skal derfor opfordre landets borgmestre til at have disse overvejelser med, når KL’s de-

batoplæg drøftes senere på måneden. Vi er meget opmærksomme på ikke at skabe urealistiske 

forventninger til OK-11. Det må KL og borgmestrene også være”, siger Anders Bondo Chri-

stensen, formand for KTO. 

 

Yderligere oplysninger: KTO formand Anders Bondo Christensen, mobil 21 64 62 93. 
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