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PRESSEMEDDELELSE
KTO-forlig er godkendt
- men stærk kritik af KL’s manglende forhandlingsvilje på lærerområdet
Lærernes Centralorganisation (LC) finder på baggrund af sammenbruddet i forhandlingerne
mellem LC og KL og KL’s effektuering af total lockout på lærerområdet ikke længere grundlag for at
suspendere godkendelsesproceduren af KTO-forligene. LC har derfor anbefalet, at KTO’s
repræsentantskab genindkaldes for at tage stilling til KTO-forligene.
KTO’s repræsentantskab har på den baggrund i dag godkendt KTO-forligene på henholdsvis det
kommunale og regionale område. Forligene og de indgåede forlig på de enkelte organisationsområder sendes herefter til urafstemning i de respektive organisationer. Den endelige stillingtagen
til KTO-forligene foreligger den 2. maj 2013.
KTO’s repræsentantskab vedtog på mødet i dag desuden en skarp udtalelse vedrørende
forhandlingssituationen på lærerområdet:
”Diktater er gift for den danske forhandlingsmodel
KTO tager meget skarpt afstand fra KL’s manglende vilje til at føre reelle forhandlinger med LC om
lærernes arbejdstid. KL har i forhandlingerne med LC stædigt holdt fast i deres krav og har ikke vist
vilje eller evne til at bevæge sig i forhold til at komme med nye forslag for at søge en
forhandlingsløsning. KL har således styret efter et sammenbrud og lockout.
Den danske aftalemodels styrke ligger i, at begge parter fører reelle forhandlinger og finder fælles
løsninger.
KTO finder det derfor også meget bekymrende for den danske model, når regeringen forud for
overenskomstforhandlingerne fremlægger en skolereform, hvori den væsentligste del af finansieringen skal tilvejebringes gennem forringelser af lærernes arbejdstidsaftale. Det låser
forhandlingerne og lægger et urimeligt pres på den ene part, nemlig lærerne.
KTO finder det helt uacceptabelt, at den offentlige service og velfærd i den konkrete situation og
fremadrettet skal finansieres gennem forringede vilkår for de offentlige ansatte. Regeringens
åbenlyse opbakning til KL i dette fjerner den afgørende ligeværdighed i forhandlingerne.
KTO vil fortsat på det kraftigste opfordre KL til at komme til forhandlingsbordet, gennemføre reelle
forhandlinger, og finde en fælles forhandlingsløsning med lærerne.
En afslutning af lockouten må i givet fald samtidig respektere de aftaler og forudsætninger, der
lå til grund ved de afsluttende KTO-forhandlinger. KTO vil ikke acceptere, at en løsning vil
medføre at de øvrige ansatte får en lavere lønstigning end forudsat i forliget.”
KTO er forhandlingsfællesskabet for ansatte i regioner og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i forhandlinger
om generelle løn- og ansættelsesvilkår for regionalt og kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 45
medlemsorganisationer. KTO repræsenterer ca. 514.600 ansatte i regioner og kommuner.
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Yderligere oplysninger fra medlemmer af KTO’s forhandlingsudvalg:
Formand, Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293
Næstformand, Erik Jylling, AC, mobil 5128 3945
Dennis Kristensen, FOA, mobil 4018 4281
Bodil Otto, HK-Kommunal, mobil 2946 9670
Benny Andersen, SL, mobil 4055 0982
Ellen Lykkegård, 3F, mobil 2141 9454
Mona Striib, FOA, mobil 23414198
Henning Pedersen, BUPL, mobil 2020 4984
Jørgen Mosbæk, Forhandlingskartellet, mobil 2172 8155
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