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Den 6. februar 2002 
 
 

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

 
KTO STÅR SAMLET 

 
KTO’s bestyrelse har i lyset af forhandlingssammenbruddet i går drøftet situationen, og er 
enige om at indstille til KTO’s repræsentantskab:  
 

• At KTO’s forhandlingsudvalg vurderer mulighederne for at komme med nye for-
handlingsforslag til arbejdsgiverne,  

• at det er KTO, der repræsenterer medlemsorganisationerne i forligsinstitutionen 
angående generelle løn- og ansættelsesvilkår, og  

• at det er KTO’s forhandlingsudvalg som er KTO’s delegation i forligsinstitutionen.  
 
Endvidere anbefaler bestyrelsen, at KTO i en generel konfliktsituation foretager den over-
ordnede konfliktkoordinering. 
 
KTO’s formand Poul Winckler udtaler i den anledning: 
 
”De seneste dages mange forlydender og spekulationer om et splittet KTO bør nu være 
manet i jorden en gang for alle. Bestyrelsens enstemmige indstilling er et udtryk for et 
samlet og stærkt KTO. 
 
Indstillingen er også et udtryk for, at sammenbruddet primært skyldes en bred modvilje 
mod at afsætte yderligere midler til forlodsfinansiering af ny løn. Uroen forstærkes natur-
ligvis af, at vi samtidig ved, at der er pres fra regeringen mod amter og kommuner om-
kring økonomien. Vi frygter, at penge til ny løn fremover blot forsvinder i besparelser. 
 
Der er heller ikke så stor tillid til, at arbejdsgiversiden er i stand til at løfte ny løn projek-
tet. Vores erfaringer viser, at forhandlingerne kører alt for trægt, hvis de overhovedet fø-
res, og at store basisgrupper oplever, at der ikke blive tænkt på dem. 
 
Det er mit håb, at arbejdsgiversiden erkender problemstillingerne og vil være med til at 
tage ansvar for, at ny løn bliver en mere positiv oplevelse for medarbejderne. Vi har ad-
skillige forslag, der kan hjælpe i den rigtige retning”. 
 
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Poul Winckler på tlf. 33 13 40 00, 
44 95 37 28 (privat) eller 20 48 49 64 (mobil). 
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