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Vedr.:  KTO’s forhandlingskonference den 4. juni 2009 – på vej mod OK-11  
 
KTO afholder torsdag den 4. juni 2009 en konference for medlemsorganisationerne – på 
vej mod OK-11. Konferencen er et led i den fremadrettede proces hen imod OK-11, og 
fokus på konferencen vil først og fremmest være rettet mod udformningen af forhand-
lingsmodel for OK-11. Konferencen afholdes hos Bojesen på Axelborg, Vesterbrogade 
4A, 1620 København V. 
 

./. Programmet for konferencen vedlægges til orientering. Konferencen er sammensat 
således, at der veksles mellem en række oplæg og gruppedrøftelser om 3 temaer.   
 
Det er besluttet at invitere medlemsorganisationernes fagblade til at overvære de oplæg, 
som bliver afholdt i løbet af dagen.  Der er ikke mulighed for at overvære gruppedrøftel-
serne imellem oplæggene samt deltage i konferencens øvrige aktiviteter.  
 
Der vil være oplæg fra Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personalepolitiske ud-
valg, Kristian Ebbensgaard, formand for Danske Regioners udvalg for løn- og personale-
politik, fra medlemmerne af KTO’s forhandlingsudvalg samt fra Thorkild E. Jensen, for-
mand for CO-industri.  
 
Materiale, som er udsendt til brug for konferencen er tilgængelig på KTO’s hjemmeside  
www.kto.dk (under faneblad ”udsendelser/medlemsorganisationer/OK-11”). Der vil 
endvidere efter konferencen blive udarbejdet et stikordsreferat, som ligeledes vil blive 
tilgængelig på hjemmesiden. 
 

. / . Tilmelding til at overvære oplæggene på KTO’s forhandlingskonference kan ske ved at 
udfylde og fremsende vedlagte tilmeldingskupon senest fredag den 22. maj 2009 kl. 
15.00 til KTO’s sekretariat, att.: Jette Balle eller pr. e-mail jb@kto.dk.   
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Helle Basse på tlf. 3347 0611 
eller Henrik Würtzenfeld på tlf. 3347 0621.  
 
Med venlig hilsen  
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