Bilag 1
Den videre proces
frem mod OK-08

Den videre proces frem mod OK-08
Som led i den fremadrettede proces hen imod OK-08 har KTO’s forhandlingsudvalg besluttet at
afholde to forhandlingskonferencer. Den første afholdes den 9. marts 2006. Hovedemnet er her,
hvordan forhandlingsmodellen for OK-05 kan videreudvikles til også at kunne anvendes ved
OK-08.
Undervejs i hele forløbet forventes der at være mere overordnede drøftelser af de forhandlingstemaer, der kan blive relevante ved OK-08. Men først fra vinteren 2006 frem til september 2007
forventes kravene til OK-08 at skulle udtages. Som et led i forberedelserne af såvel organisationernes kravsudtagelse, som den mere generelle forberedelse af OK-08 afholdes den anden konference i marts/april 2007 om ”Forhandlingstemaer ved OK-08”.
På konferencerne gives inspiration til de videre drøftelser i organisationerne og i KTO om,
hvordan OK-08 skal tilrettelægges.
KTO’s forhandlingsudvalg og bestyrelse vil med afsæt i diskussionerne på forhandlingskonferencerne fortsætte drøftelserne af, hvordan forhandlingsmodellen for OK-05 kan videreudvikles
til behovene ved OK-08.
I forbindelse med evalueringen af OK-05 konstaterede KTO’s bestyrelse:
• ”At der er bred enighed om, at den omvendte forhandlingsmodel var en succes ved OK05.
• At der ved afstemningen var en meget stor opbakning til forhandlingsresultatet blandt de
afgivne stemmer.
• At modellen først og fremmest vedrørte OK-05, og at forhandlingsforløbet ved OK-08
må tilrettelægges i forhold til de konkrete vilkår, der gør sig gældende på dette tidspunkt.”
KTO’s forhandlingsudvalg har truffet beslutning om, at KTO’s repræsentantskab på det ordinære møde i december 2006 skal drøfte et forslag til ændring af vedtægterne, således at bl.a. forhandlingsaftalen indskrives, herunder om konsekvenser såfremt en organisation ikke underskriver forhandlingsaftalen.
Der henvises i øvrigt til bilag 2 om den foreløbige tidsplan for planlægning og tilrettelæggelse
af OK-08, som er udsendt til KTO’s medlemsorganisationer den 25. oktober 2005. Heraf fremgår, at en endelig forhandlingsaftale mellem KTO’s medlemsorganisationer for OK-08 skal ligge klar marts/april 2007. Ligeledes fremgår, at en endelig køreplansaftale mellem KTO og de
(amts)kommunale arbejdsgiverparter sandsynligvis vil skulle ligge klar omkring sommeren
2007. Udtagelsen af KTO’s krav forventes at skulle ske i perioden august til oktober 2007.

