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Vedr.:  Ringkjøbing Amt understøtter, at ledelsen på en døgninstitution har beslut-

tet ikke at udmønte ”kan-tillæg” i 2002 
 
Kære Knud Munk Nielsen 
 

./. Med henvisning til vedlagte svar fra direktør Erik Kaastrup Hansen, Skole- og social-
administrationen, kan jeg konstatere, at Ringkjøbing Amt ikke har ønsket at medvirke til, 
at alle amtets institutioner handler i overensstemmelse med overenskomstparternes inten-
tioner med KTO-aftalen om ny løndannelse. 
 
Med baggrund i et merforbrug på lønkontoen (i de forudgående par år), der medfører, at 
lønfremskrivningen i år ikke kan dække de konkret ansatte personers løn grundet særlige 
anciennitetsforhold mv., har ledelsen på institutionen Tjørringhus besluttet ”at der ikke i 
indeværende år kan udbetales tillæg fra ”kan-tillægspuljen”. Dette strider direkte mod 
overenskomstparternes intentioner med aftalen om ny løndannelse. Det virker derfor 
stærkt bekymrende, at Ringkjøbing Amt – trods henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd – 
ikke ønsker at pålægge institutionsledelsen at udmønte midler til ny løndannelse.  
 
Jeg vil på det kraftigste advare mod, at amtet på grund af eventuelle budgetvanske-
ligheder lader personalet betale prisen i form af en manglende udmøntning af de aftaler, 
der er indgået ved overenskomstbordet. 
  
En manglende lønudmøntning til personalet hos de institutionsledere, som af amtet er 
tillagt forhandlingskompetencen, er ikke noget godt signal i forhold til opbakningen og 
anvendelsen af ny løndannelse – hverken i Ringkjøbing Amt eller i forhold til resten af 
landet. En manglende lønudmøntning til de ansatte er heller ikke noget godt signal i en 
situation, hvor amtet kan risikere at komme til at mangle arbejdskraft. 
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Netop bekymringen og erfaringer med, at amter og kommuner på grund af stramme bud-
getter, lader sig lokke til at spare på lønbudgettet, var en af årsagerne til den stærke mod-
stand mod ny løndannelse, som vi kunne konstatere ved afstemningen om mæglingsfor-
slaget. 
 
Jeres centrale arbejdsgiverparts ønske og pres ved de netop afsluttede overenskomstfor-
handlinger om at afsætte en øget andel af midlerne til ny løndannelse står herved i skæ-
rende kontrast til håndteringen hos Skole- og socialadministrationen i Ringkjøbing Amt. 
 
Beslutningen hos institutionsledelsen på Tjørringhus om at anvende ”kan-tillæg” til dæk-
ning af et lønmæssigt underskud fra tidligere år er langt fra et godt eksempel på, at ny 
løndannelse bruges konstruktivt og fremadrettet, tværtimod. Beslutningen undergraver 
ikke alene tilliden til ny løndannelse, men giver også jeres centrale arbejdsgiverpart  - 
Amtsrådsforeningen - et meget alvorligt troværdighedsproblem.  
 
Jeg skal derfor opfordre dig til som amtsborgmester at pålægge institutionsledelsen på 
Tjørringhus at overholde den indgåede aftale om ny løndannelse.  
 
Jeg har sendt kopi af dette brev til Bodil Carstensen, Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing 
Amtskreds, som tidligere har rettet henvendelse i sagen. 
 

. / . Jeg har på vegne af KTO også rettet henvendelse i sagen til Amtsrådsforeningens 
formand, Kristian Ebbensgaard. Jeg vedlægger til orientering en kopi af brevet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Connie Kruckow 


