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Vedr.: OK-18 - konference den 28. marts 2017 

 

Som led i den fremadrettede proces imod OK-18 inviteres repræsentanter for Forhandlingsfæl-

lesskabets medlemsorganisationer til konference, hvor fokus vil være på forhandlingstemaer og 

indhold ved OK-18.  

 

Konferencen afholdes: 

 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 9.30 – 15.30 

 

i DGI-byen CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København V.  
 

Det er den enkelte organisation, som står for samlet at tilmelde sine deltagere til konferencen. Det 

betyder, at enkeltpersoner ikke skal tilmelde sig til konferencen. 

 

Konferencens formål er, at organisationerne mere bredt får mulighed for at høre hinandens over-

vejelser og synspunkter med henblik på, at de kan indgå i de enkelte organisationers videre over-

vejelser og forberedelse af OK-18. 

 

OK-18 konferencen er en blanding af cafedrøftelser, oplæg og debat. 

 

Cafedrøftelserne er delt op i to temaer: ”Løn og økonomi” og ”Attraktive arbejdspladser”. 

 

Michael Ziegler, KL, og Anders Kühnau, RLTN har givet tilsagn om at holde oplæg om arbejds-

givernes synspunkter vedrørende forhandlingstemaer mv. ved OK-18.  

 

Journalist Jacob Rosenkrands, Danmarks Radio er ordstyrer og opponent på konferencen. 

 

Foreløbigt program vedlægges. 

 

Det endelige program og yderligere materiale til brug for konferencen vil blive fremsendt pr. mail 

til de tilmeldte deltagere ca. en uge før konferencen holdes. 
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Hvem deltager i konferencen? 

En oversigt over det mulige deltagerantal fra den enkelte organisation, nemlig det dobbelte af 

antal delegerede i repræsentantskabet, fremgår af vedlagte oversigt. For en god ordens skyld gø-

res opmærksom på, at medlemmer af bestyrelsen og forhandlingsudvalget også skal tilmeldes og 

indgår i det antal pladser, som organisationen råder over. 

 

Medlemmer af bestyrelsens sekretariatsudvalg (BS) er automatisk tilmeldt konferencen, og del-

tager udover det antal pladser, den enkelte organisation er tildelt. 

 

Til orientering skal det oplyses, at fagpressen/kommunikationsmedarbejdere fra organisationerne 

og en række forskere inviteres til at deltage i konferencen fra kl. 9.30 - 12. Der udsendes særskilt 

invitation til denne kreds. 

 

Tilmelding til konferencen 

Det er den enkelte organisation, der står for samlet at tilmelde sine deltagere til konferencen. Det 

betyder, at enkelt personer ikke skal tilmelde sig konferencen.  

 

Tilmelding af deltagere til konferencen bedes sendt pr. mail til Jette Balle jb@forhandlingsfa-

ellesskabet.dk senest fredag den 3. marts 2017. Det er vigtigt, at oplyse om fulde navn, organi-

sation, e-mailadresse samt direkte tlf.nr. via vedlagte tilmeldingsblanket. 

 

Det er konkret besluttet, at det er gratis at deltage i konferencen. 

 

Såfremt en tilmeldt person bliver forhindret i at deltage, kan en anden person tilmeldes i stedet 

for. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Helle Basse på tlf. 3347 0611 eller 

Lars Daugaard på tlf. 33 47 0625. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse     Lars Daugaard 


